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 املقدمة
ورضي اهلل عف اصحابو وتابعيػو  الحمد هلل والصالة والسالـ على لرسوؿ اهلل وآلو االطيار ، 
  ٓٓأما بعد،  الى يوـ الديف االخيار

التي مرت بادوار مختلفة قطعتيا ضمف مراحؿ شػتى حتػى اسػتقرت  -نية آفتعد القراءات القر  
ا للتعػرؼ ميػدانا رحبػا للدراسػات النحويػة والل ويػة بشػرؿ عػاـ مػنيال  ػرّ  -علما مف علـو القػراف الرػريـ

  ٓسالـ على الليجات العربية التي رانت سائدة في عصر بزوغ نور اال
الػػذي ينتقػػي منػػو علمػػاء العربيػػة  يالقػػرآف الرػػريـ وقراءاتػػو المصػػدر االساسػػ أصػػب وليػػذا   

  .  األصوؿشواىدىـ لوضع القواعد وتدويف 
ومف اجؿ ذلؾ وانطالقا مػف رببتنػا فػي الخػوض فػي ىػذا الميػداف الرحػب مػف الدراسػة قػدمنا  

   ٓتيا نحويا ول وياودراس  ىذا البحث الذي يتناوؿ قراءة علي بف الحسيف
ورػػاف منطلػػؽ الخػػوض فػػي بمػػار ىػػذا البحػػث أننػػا وقفنػػا علػػى قػػراءات ألحػػد أعػػالـ اليػػد ،  

اعلييمػػا السػػالـ  فشػػمرنا السػػاعد، وعزمنػػا أمرنػػا ومنػػائر العلػػـ واليدايػػة أال وىػػو اعلػػي بػػف الحسػػيف  
اـ اعلػػييـ علػػى جمعيػػا ودراسػػتيا فػػي خطػػوة تبت ػػي التقصػػي عػػف جيػػود أحػػد أئمػػة أىػػؿ البيػػت الرػػر 

 السالـ .
  بعػض اال ػار فػي رتػب  ا علي بػف الحسػيفػومما دعانا الى رتابة ىذا البحث انا رأينا ل 

ـ فػػي مجػػاؿ القػػراءات ورانػػت حػػروؼ قراءتػػو أنػػي آالتفسػػير سػػواء رػػاف فػػي مجػػاؿ تفسػػير الػػنص القر 
ي ذلػؾ علػى رتػب متنا رة ىنا وىناؾ في بطوف رتب القراءات والتفاسػير فقػد قمنػا بجمعيػا معتمػديف فػ

 عنػىالمصػادر التػي ت فضػال عػف ل ويػا ،لتػي تيػتـ بػذرر القػراءات وتوجيييػا التفاسير والخاصػة تلػؾ ا
  ٓبالقراءات القرآنية 

بحسػػب تقّربنػػا فػػي قػػراءة  ةعشػػر اربػػع  تتعػػدّ وبعػػد االنتيػػاء مػػف جمػػع حػػروؼ قراءتػػو التػػي لػػـ  
وتمييػد و ال ػة ومباحػث وخاتمػة ، تحػد نا فػي ،بدأنا بدراستيا فقسمنا بح نا الػى مقدمػة التراث العربي

نيػة آ  ومرانتو العلميػة ، وشػملت المباحػث علػى قراءاتػو القر  التمييد عف حياة اعلي بف الحسيف
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اذ ٓوال الػػث فػػي الدراسػػة الدالليػػة  فػػي الدراسػػة الصػػرفية، وال ػػاني فػػي الدراسػػة النحويػػة ، األوؿفرػػاف 
 قػرؤوا زنيف بينيا وبيف قراءة الجميػور ذارػريف القػراء الػذيفدرسنا في ىذه المباحث جميع قراءاتو موا

 ٓتلؾ القراءة وخاتمة شملت اىـ النتائج التي توصلنا الييا في بح نا ىذا  مع علي بف الحسيف
 نسأؿ اهلل تعالى السداد في القوؿ والعمؿ انو ولي ذلؾ

 تمهيدال
 حياته

 سمػػػػو :ا
بػف عبػد المطلػب ارضػي اهلل عنػو وعػف ابيػو  ىو علي بف الحسػيف بػف علػي بػف ابػي طالػب 

   . وجده
 رنيتو:

وقيػػػؿ ابػػػو  يرنػػػى علػػػي بػػػف الحسػػػيف ارضػػػى اهلل عنػػػو  بػػػابي الحسػػػف، وقيػػػؿ ابػػػو محمػػػد ، 
 .  ٔاالحسيف
 لقبػػػػػو:

، وسػػيد   ٕار يػػرة اشػػيرىا : زيػػف العابػػديف والسػػّجاد بألقػػاب  ُلقِّػػب علػػي بػػف الحسػػيف ا 
  سػػمي بػػػ ازيػػف العابػػديف  لر ػػرة ، وذو النفقػػات، قػػاؿ االمػػاـ مالػػؾ ا العابػديف ، والزرػػي ، واالمػػيف

 .   ٖاعبادتو ، اذ يصلي في اليـو والليلة الؼ ررعة
 عبادتػو :
يراد يجمع رؿ مف ترلـ على زيف العابديف باف العبادة التي راف علييا مف اىـ ما يميزه مف  

انػب، فيػو اشػبو بجػده علػي بػف ابػي طالػب علماء عصػره، حتػى رػاف يشػار اليػو بالبنػاف فػي ىػذا الج
ارضي اهلل عنو  في الخوؼ مف اهلل. ومف اىـ ما اتصػؼ بػو زيػف العابػديف مػف صػفات، ورعػو الػذي 

وقػاؿ الزىيػري : امػا   ٗاورع منػو أشيد لو بو خيرة رجاؿ عصره، يقوؿ سعيد بف المسيب : امػا رأيػت 
 .   ٘اورع منو أرأيت قرشيًا 
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ادًا سخيًا يرحب بالسائؿ الذي يقصده فيقػوؿ لػو ا مرحبػًا بمػف يحمػؿ   رريمًا جو و راف ا 
 .  ٙا اآلخرةزادي الى 

 مرانتو العلمية و الفررية 
حظػًا وافػرًا مػف العلػـ و الفطنػة و حسػف الػرأي ، و يرػاد يجمػع   علي بػف الحسػيف أوتي 

 ي و الورع .حاز قصب السبؽ في العلـ و االدب العال  المؤرخوف على اف علي بف الحسيف
يجرحػو او يػترلـ فقد جاءت عف اعالميػـ شػيادة ال نػاء و التػوقير لػو . فػال نرػاد نػر  احػدًا  

 قػة   بما يقلؿ مف شأنو ، فيو افضؿ  اىػؿ زمانػو ، قػاؿ ابػف سػعيد رػاف علػي بػف الحسػيف عليو
رػاف اىػاًل و ذلػؾ اذ تاه اهلل تعالى جاللة عجيبة و ىيبػة ، وحػؽ لػأفقد  ،  ٚامأمونًا ر ير الحديث عالياً 
و قػػوة عقيدتػػو ، فيػػذا الفػػرزدؽ يرتجػػؿ  و و رمػػاؿ عقلػػو و صػػدقوو علمػػ لألمانػػة العظمػػى ، لشػػرفو

قصيدتو عندما تقدـ زيف العابديف الستالـ الحجر وراف ىشاـ بف عبد الملؾ حاضرا ، ولػـ يػتمرف مػف 
ا ىشػاـ وقػاؿ : مػف ىػذا ا فمػا استالمو لزحمة الناس، فلما دنا زيف العابديف تفرقوا عنو لو، فوجـ ليػ

 بقولو : فأجابواعرفو 
 والبيت يعرفُو والحؿُّ والحرـُ  -تُو أىذا الذي تعرفو البطحاُء وط

ـُ. -عباد اهلل رليـ  ىذا ابف خير  ىذا التقيُّ النقي الطاىر العل
 .   ٛاالى مراـر ىذا ينتيي الرـر -اذا رأتو قريش قاؿ قائليا 

 ؿ السير والتاريخ وىي قصيدة طويلة ذررىا اى
 وفاتػػػػػػػػو 
 ىػػ   و روي ىػذا عػف الصػادؽ ٜٗا  قاؿ الواقدي و ابو عبيد والنجاري والفػالس مػات سػنو 

قػاؿ يحيػى اخػو محمػد بػف عبػداهلل بػف الحسػف مػات ليلػة ال ال ػاء الرابػع  ،  ٜا  ودفف فػي البقيػعا
  وقيػؿ سػنو ىػػٕٜي فػي سػنو اوفتػ : ىػػ  و قػاؿ ابػو نعػيـ و شػباب ٜٗعشر مف ربيػع االوؿ سػنو ا

  ٓٔاىػػػ ٜٜىػػػ  وقيػػؿ سػػنو آٓٔىػػػ  و قيػػؿ مػػات سػػنو اٜ٘ا ىػػػ ، وقػػاؿ يحيػػى بػػف يربػػر سػػنة ٖٜا
 .    ٔٔا ة  سنٛ٘نو مات و عمرة اىػ  أل ٜٗوالراجع انو توفي سنو ا
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و فقػػػد الرػػػـر واحػػػدًا  مػػػف  وىرػػػذا بيػػػب ال ػػػر  رجػػػاًل وقذتػػػو العبػػػادة ، و عػػػزؼ عػػػف الػػػدنيا، 
وعلمػو ما ػؿ  بػاب عػف الػدنيا اال اف ذرػرهقائمًا و   بحقيـو فقد الفقراء المساريف مف راف ، ينواساط

 للعياف ابدًا على مر الزماف .
 مرانتو في التفسير

اء المدينة الذيف يشار الييـ بالبناف ، و مف افاضػؿ بنػي يمف فق علي بف الحسيف  دُّ عي 
تنباط مػػف القػػراف الرػػريـ اذ رزؽ فيمػػًا واسػػعًا للقػػراف  القػػدرة علػػى االسػػ و، ولػػ  ٕٔاىاشػػـ وعبػػاد المدينػػة

، فرػاف حاضػر القريحػة فػي االسػتدالؿ مػف القػراف  ونصيب من علي بف ابي طالب  ولجده ،الرريـ
فقػاؿ :  عػف اسػمو لوألمػا سػ ابػف زيػادعلػى  هالرريـ في المسائؿ التي يحتػدـ فييػا الخػالؼ ، فمػف رد

خ يقػاؿ لػو : أرػاف لػي  :  بػف الحسػيف  علي ، قاؿ علػيلـ يقتؿ اهللوَ أقاؿ   علي بف الحسيف
اهلل يتػػوفى االنفػػس حػػيف ااهلل ، فقػػاؿ علػػي :  فقتلػػو النػػاس ، قػػاؿ زيػػاد ، بػػؿ قتلػػوعلػػي ، اربػػر منػػي 

   .   ٗٔ أٖا موتيا
ف لػػو علػػـ المفسػػر لرتػػاب اهلل مػػف زيػػاد فبػػيّ مموقػػؼ ال  علػػي بػػف الحسػػيفوىرػػذا وقػػؼ  
حسػب ، فيػو  س اخػوه سبحاف و تعالى ىو الذي يميػت النػاس جميعػًا و لػيالمحرمات اف اهلل باآليات

اهلل  بإذفالذيف باشروا القتؿ  اختالؼ االسباب باف يروف الناس ىـ سبب االسباب ، و ال يتعارض مع
 .   ٘ٔاوقدرتو

مػع ربػار المفسػريف مػف التػابعيف،  آراؤىػـمف المفسريف الذيف تذرر   علي بف الحسيفو  
ار ر المفسريف الربار رالطبري وابي حيػاف  رجحياىد والحسف البصري، ولو تفسيرات جيدة يام اؿ مجا

 االندلسي والشوراني وااللوسي.
ف عػف طريػؽ معرفتػو بالناسػخ والمنسػوخ فمنػو مػا رواه آالقػر   علػي بػف الحسػيفويفسر  

  ٙٔا َأْزَواجٍ  ِمػفْ  ِبِيػفل  َتَبػدلؿَ  َأف َواَل  دُ َبعْ  ِمف النَِّساء َلؾَ  َيِحؿُّ  اَل  القرطبي بتفسير قولو سبحانو وتعالى 
وىػػو قػػوؿ   ٚٔا چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چقػػاؿ : انيػػا منسػػوخو بقولػػو سػػبحانو وتعػػالى : 

 .   ٛٔاعلي بف ابي طالب وابف عباس
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 ې ۉ چفضال عف معرفتو اسباب النزوؿ، فمنو ما رواه القرطبي بقولو سبحانو وتعػالى :  

وعلػي  ، نزلت في ابي برٍر وعمػرَ قاؿ علي بف الحسيف  ٜٔا  چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 .   ٕٓاوالصحابة ارضي اهلل عنيـ اجمعيف 

 .  ٕٔا چ ۇئ وئ وئ چقولو تعالى  هتفسيرات ل وية منيا تفسير   ولعلي بف الحسيف 
ف طريػؽ جعفػر بػف محمػد عػف ابيػو محاتـ  ابي، واخرج ابف   ٕٕافسر ااف  بمعنى : نعـ إذ 

 .  ٕٗاياىاإ، قاؿ : تعظيميـ   ٖٕافي قولو تعالى : " قيامًا للناس"  ف الحسيفعف جده علي ب
مػة يمػا مبامػا لرونيػا عامػة و ا ،وقد يختلؼ ربار المفسريف في تفسير آية على عػدة وجػوه  

 ې ې ې ې ۉ ۉ چبير معيف معناىا، فيذرروف قولو مقابؿ اقواليـ رتفسػيره قولػو تعػالى : 

ر القرطبي فييػا وجيػيف مػف التفسػير الوجػو االوؿ : قلػت اال الػو اال فقد ذر ،  ٕ٘اچ ائ ائ ى ى
اوس بػف عبػد اهلل والوجػو ال ػاني قلػت ابسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ  وىػو  اهلل  وىو تفسير ابػي الجػوزاء

 تفسير علي بف الحسيف
 .  ٕٙا 

فػػي التفسػػير   وىػػذا يػػدؿ علػػى اف المفسػػريف القػػدامى يعرفػػوف مرانػػة علػػي بػػف الحسػػيف 
وبراعتػػو وميارتػػو وحسػػف اسػػتنباطو ، وىػػػو مػػف االىميػػة بمرػػاف جعليػػػـ يػػدونوف تفسػػيره مػػع ربػػػار 

 المفسريف.
 األولاملبحث 

 الدراسة الصرفية
 اواًل : ابنية االفعاؿ 

 :  ؿُ عِ فْ يَ   َعؿَ بيف ا َفِعؿ َيْفَعَؿ   وافَ  -
 قػػرأ علػػي بػػف الحسػػيف 

   ڇ ڇ ڇ چلى اؼ   برسػػر الطػػاء فػػي قولػػو تعػػْخِطػػايَ   ٕٚا 

 .  ٕٛا چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ
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، و نسبت الى الحسف و ابػي   ٖٓا، ومجاىد ويحيى بف و اب  ٜٕاوىي قراءة انس ابف مالؾ 
 .  ٕٖازيد رالىما عف عاصـيباف بف ا، وقرأىا اباف بف ت لب و   ٖٔارجاء

،   ٖٖاءوقػػراءة الجميػػور : ا َيْخَطػػؼ   بفػػت  حػػرؼ المضػػارعة و تسػػريف الخػػاء و فػػت  الطػػا 
مػػف الػػوجييف اللػػذيف  األصػػؿالمفتػػوح العػػيف مضػػارع اَخِطػػؼ  المرسػػور العػػيف اوىػػذا ىػػو  واَيْخَطػػؼ 

دؿ على التصريؼ و ار ػر مػادة أنو اخؼ ، و أل  ي المرسور العيف؛يجيء علييما مضارع الفعؿ الماض
علػي بػػف قػراءة  أمػػا ،  ٖٗا عػيف فػػاعلـ اف مضػارعة مفتػوح العػيفو رػؿ فعػؿ مػاض سػػمعتو مرسػور ال

اَيْخِطػػؼ  برسػػر الطػػاء فعلػػى اف ماضػػية اَخَطػػَؼ  مفتػػوح العػػيف و قيػػؿ ىػػي ل ػػة ، قػػاؿ   الحسػػيف
بفػػت   "َخَطػػؼ"، وماضػػية  وسػػروف الخػػاء ورسػػر الطػػاء وتخفيفيػػايضػػًا بفػػت  اليػػاء أالعربػػري : اويقػػرأ 

 .  ٖ٘االطاء م ؿ َضَرب و ىي ل ة قليلة  
" خَطػؼ " وىػي  مػف"ؼ ِطػخي ": افمػنيـ مػف قػرأ وصؼ االخفش ىذه الل ة بالرديئة و قاؿ و  

على "خِطؼ يخَطؼ"  وىػي الجيػدة ، و   "َطؼَيخْ " و منيـ مف قرأ  ليلة و رديئة ال تراد تعرؼ ، ...،ق
،  فػت  عػيف الفعػؿ و رسػرهخفش في قولة اىما ل تاف  ماضػي الفعػؿ و ىمػا راد االأ. و  ٖٙاىما ل تاف 

ط ابػف مجاىػد مػف . ورػذلؾ َبللػ  ٖٚاضػارع و العرػس صػحي فت  عينة في الماضي رسر فػي الم ففم
 "َخَطػؼ"رو  ىذه القراءة وقاؿ : اوقد روي عف مجاىد و الحسف : "َيْخِطؼ" و لـ يبل نػا اف احػدًا قػرأ 

ربـ مػف اف لػ. و علػى ا  ٖٛا ِطػؼ و احسػب اف ىػذا بلػط ممػف رواهخْ رأ ىذا الحرؼ  يَ ُيق  الطاء فبفت
ل ػػػة لػػػبعض العػػػرب بيػػػر  يبػػػدو -فػػػي المضػػػارع  -ال اف رسػػػرىا  تػػػاف افػػػت  طػػػاء الفعػػػؿ و رسػػػرىا ل

 .   ٜٖامشيورة
 ابرسػر الطػاء وىػػي الل ػة الجيػدة وعلييػػ "خِطػػؼ  " و ػة الفصػحى بػػالفت  ، والماضػي منػوالل 

ؿ  مرسور العػيف فػي افعِ  في نيا الف القياس، وقد راف ىذا شأ  ٔٗا، وقيؿ ىي ل ة قريش  ٓٗاالقراءة
 .  ٕٗاي المضارعالماضي الفت  ف

ومنيػا  -رسػـ المصػحؼ  وافػؽ ، منيا مػا عشر العلى  يخطؼ " قراءات ر يرة زادت"و في:  
 .   ٖٗاو منيا ما خالؼ الرسـ -  بف الحسيفعلي  ةقراء



 

 لعلوم االسالميةمجلة كلية ا
 )عليهما السالم( ــ دراسة لغوية ــعلي بن الحسينقراءة 

 

                                                    455                                  

 م7172أيلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

 :َؿ   و اَفاَعؿ  بيف اَفعل  -
 علي بف الحسيف أقر  

 ٻ ٻ ٱ چ: لى ااء بقولػة تعػبعػد الخػ بألؼاَخالَفوا    ٗٗا 

   .  ٘ٗا چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ
 بػف الحسػيفو قػرأ بيػا زيػد و محمػد ابنػا علػي   ٙٗا و ىي قراءة علػي بػف ابػي طالػب ا 

  بػػو أبػػو زيػػد ، و أالػػرحمف السػػلمي ، وابػػف يعمػػر ، والشػػعبي ، و  بػػو عبػػدأ، وجعفػػر بػػف محمػػد ، و
 .  ٚٗامجاز

:  هوؿ مف اَفّعؿ  المشدد العيف ومعنافوا  على وزف اُفّعِلوا  المبني للمجيوقرأ الجميور اُخلِّ  
 .   ٜٗاشيء بروا عف المنافقيف فلـ يقض فييـ خِّ أي : اارجئوا و أفوا لِّ و خُ أ  ٛٗاخلفوا عف ال زو

ي لػـ يوافقػوا ألؼ فيػو مػف افاَعػؿ  َلفوا  بػاأل ا: اَخػ  مػا علػى قػراءة علػي بػف الحسػيفأو  
 .  ٓ٘اعلى ال زو
. اي اف احػدًا قػد   ٔ٘افوا لـ يرف ليػـ ذنػب لِّ ر قاؿ : اولو خُ وذرر ابف عطية اف محمدًا الباق 

 خلفيـ عف القتاؿ . 
، فتأويلػػو : اقػػاموا ولػػـ يبرحػػوا ، ومػػف قػػرأ اخػػالفوا    ٕ٘ايقػػوؿ ابػػف جنػػي : امػػف قػػرأ اَخَلفػػوا  

ّعػؿ  بويو اف افي، وذرر سػ  ٖ٘ااذا خالفوىـ فأقاموا فقد خلفوا ىناؾ   ـفمعناه عائد الى ذلؾ، وذلؾ اني
اضاَعفُت و َضعلفت، م ؿ ناَعْمُت وَنّعمت ، فجػاءوا بػو علػى م ػاؿ و افاَعؿ  يأتياف بمعنى واحد، نحو 

 .  ٗ٘اعاَقبتو 
  -الفعؿ بيف ال ال ي و السداسي :

 علػػي بػػف الحسػػيفقػرأ  
: اَتْ َنػػوِني  بتػػاء مفتوحػػة بعػػدىا  ػػاء سػػارنة و نػػوف مفتوحػػة  ٘٘ا 

   ٚ٘اچېئ ۈئ ۈئ ۆئ        ۆئ ۇئ چ، في قولة تعالى :   ٙ٘اىا ياءوواو سارنة ونوف مرسورة بعد
، اعلػػييـ السػػالـ وابنػػي زيػػف العابػػديف زيػػد ومحمػػد وابنػػو جعفػػر   ٛ٘اوىػػي قػػراءة ابػػف عبػػاس 

سػحاؽ إبػي أالػرحمف بػف ابػزي ، و الجحػدري وابػف  ومجاىد ، ونصر بػف عاصػـ ، وابػف يعمػر ، وعبػد
 .   ٓٙالى االعمشإ، ونسبيا االخفش   ٜ٘ااؾبي االسود الدؤلي والضحأبي رزيف و أو 
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مضػارع ا ََنػى  الشػيَء اذ نُوَف صدوَرىـ  يفت  ياء المضارع وضـ النػوف وقرأ الجميور : اَي ْ  
، وزنػو اَيْفعػوف    ٕٙاواو الجماعة فيو فاعؿ ، وقولػو اصػدوَرىـ  بالنصػب مفعػوؿ بػو  ٔٙالواه وعطفو
وه   و ّلػػذا رأوا النبػػي اإي انيػػـ أ  ٖٙانحػػوا ايرمػػوف  نػػوف   اعػػؿ االعػػالؿ المعػػروؼ فػػي اصػػلو ا ي

 .    ٗٙايورىـظ
وني  مضػػارع  نػػالفعػػؿ فيػػو ات: اَتْ نػػَوِني صػػدوُرىـ    مػػا علػػى قػػراءة علػػي بػػف الحسػػيفأو  

 ةؿ  وىػػو مػػف ابنيػػو المزيػػد الموضػػوعِعػػعوُ فْ ي  ، اتَ ونِ َنػػ ْ ، ووزف اتَ   ٘ٙانػػوني  علػػى وزف اافعوعػػؿ  اا
فتفعوعػػؿ ، رمػػا قػػاؿ : و ىػػذا مػػف ابنيػػو المبال ػػة  "ت نػػوني" مػػاأ: ا قػػاؿ ابػػف جنػػي .  ٙٙاعلػػى المبال ػػة

لتررير العيف رقولؾ : اعشب البلد ، فاذا ر ر فيو ذلؾ قيؿ : اعشوشب ، واخلولقػت السػماء للمطػر : 
 .   ٚٙااذا قويت امارة ذلؾ وابدودف الشعر : اذا طاؿ و استرخى 

 :  ٛٙاقاؿ حساف بف  ابت
 ادىا  بوِ  نوءُ ا تَ نًا            اذا مَ ودِ دَ  ْ مُ  رائيؾَ تُ  تْ امَ وقَ 

رير ذجػػاز تػػاف الصػػدور مجػػازي تأنيػػثالف  ،  ٜٙاي  بيػػاء المضػػارعة بػػدؿ التػػاءْ ُنػػونِ ايَ  ئوقػػر  
 .  ٓٚا و تأني و باعتبار تأويؿ فاعلة بالجماعة ،فاعلة بالجمع ؿتأوُّ الفعؿ باعتبار 

  ٔٚامرفوعػػة علػػى الفاعليػػة : اي تنطػػوي صػػدورىـ ءتىـ  فػػي رلتػػا القػػراءتيف جػػاواصػػدورُ  
يقوؿ العربري : اويقرأ رذلؾ اال انو بالياء واصدورىـ  على الػوجييف مرفوعػة علػى انػو فاعػؿ، وجػاز 

 .  ٕٚاالتذرير ، الف التأنيث بير حقيقي و معناه تن ني
  -بيف المبني للفاعؿ و المبني للمفعوؿ : -

 قرأ علي بف الحسيف 
 ژ ڈ ڈ ڎ چلى ا  بضـ الياء في قولة تعهُ رَ : ايُ   ٖٚا 

 في رال الموضعيف .   ٗٚا چ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
اهلل بػف  ، وعبػداعلييمػا السػالـ بػف علػي  ابف عباس ، والحسيف بف علػي وزيػدوىي قراءة  
و ىػي   ٙٚالػى الجحػدري والسػلمي وعيسػى ابػف عمػرإونسػبيا القرطبػي   ٘ٚابي حيوةأ، و الرلبيمسلـ و 

 .   ٚٚاخر أراءة عاصـ في رواية والرسائي في رواية ق
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. اي يػر    ٛٚاللفاعػؿ اء فػي الموضػعيف ، علػى انػو مبيػنفٌ    بفػت  اليػهُ رَ وقرأ الجميور : اَيػ 
، وامػف  شػرطية و ىػو   ٜٚا  بعػيف ابػدارَ فال يُ  ـَ دِ الف عملة قد مضى و عُ  جزاءه مف  واب و عقاب؛

الشرط مجزومًا ، وايره  جػواب الشػرط حػذؼ االلػؼ لجزمػة وجملتػو اسـ تاـ مبتدأ بو ، وايعمؿ  فعؿ 
 .   ٓٛاخبر للمبتدأ امف 

ه   بضـ الياء في الموضعيف ، فالفعؿ فيػو مبنػي رَ ا يُ   ما على قراءة علي بف الحسيفأو  
، قػػاؿ ابػو علػػي   ٕٛاعلػػو يدررػو ببصػره، بمعنػى يجاهاي يريػو اهلل اّيػػ ،، وىػي رؤيػػة بصػر  ٔٛاللمفعػوؿ

فعػؿ الو اريتو عمرًا وبني  مف رأيت زيدًا اذا ادررتو ببصرؾ جعؿ الفعؿ منقوالً  "هرَ يُ  "حوي : امف قراءالن
 -ه  المبنػػي فييػػا الفعػػؿ للفاعػػؿ علػػى ىػػذه القػػراءة رَ   القرطبػػي قػػراءة العامػػة اَيػػرّجػػو  ،  ٖٛاللمفعػػوؿ 

 ٻ ٱ چلى ابقولػػة تعػػ وجعػػؿ علييػػا االختيػػار ، معلػػاًل االختيػػار -قػػراءة علػػي بػػف الحسػػف ومػػف معػػو 

ة ببنائيػػة مػػف رأيػػت للػػوذرػػر ابػػف عطيػػة اف ىػػذا الفعػػؿ رُ ،   ٘ٛ اٗٛا  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
  .  ٙٛابمعنى ادررت ببصري الذي يتعد  الى مفعوؿ واحد

 : التذرير والتأنيث  - انيًا :
  -بالتأنيث : ما قرأه -

 قػرأ علػي بػف الحسػيف 
ا ابنػو   مػف بيػر الػػؼ   اءىػػػ  بفػت   ابنػوَ  : ا و نػػاد  نػوحٌ   ٚٛا 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ      ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چلىافي قولة تع

  .  ٛٛا چ ھ     ھ
وعروة بف الزبير ، وىشاـ بف عروة ، و محمػد بػف علػي   ىي قراءة علي بف ابي طالب 

 .  ٜٛاوجعفر بف محمد
اء الػػذي يعػػود الػػى سػػيدنا نػػوح عليػػة السػػالـ وىػػو   بضػػـ اليػػوقػػراءة الجميػػور : انػػوح ابنػػوُ  

 .  ٜٓاصؿاأل
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  بفػت  اليػاء مػف بيػر الػؼ  ومف معو : ا نوح ابنػوَ   ما على قراءة علي بف الحسيفأو  
لػؼ تخفيفػًا و الفتحػة تػدؿ ، واحػذؼ األ   ٜٔااأللػؼاي ابنيا مضافًا لضمير امراتو فارتفى بالفت  عػف 

 :  ٜٗا، ومنو قوؿ الشاعر  ٖٜاة، قاؿ ابف عطية : ىي ل  ٕٜاعلييا 
 االراريبِ  في بعضِ  تبيعوَ  افْ  أوليا                  رَ فتأ بيا شاةً  قودُ ا تَ مّ أ

 يا عي : تبيأ
الفتحة مرانيا ، رما نابت الضمة مراف  جواز حذؼ االلؼ مف الياء و انابة بو حاتـأوزعـ  

 .   ٜ٘االواو في ابنو
ا ذتـ فيما ذىب اليو بعد اف وصػؼ القػراءة بالشػاذة وقػاؿ : اىػبا حاأ أطّ اال اف النحاس قد خَ  

الف االلػؼ خفيفػة فػال يجػوز حػذفيا و الػواو  قيلػة  ؛ويوبيي قالو ابو حاتـ ال يجوز على مذىب سػذال
 .  ٜٙايجوز حذفيا 

، عليػة السػالـ ، و انمػا ابػف امراتػونا نػوح دوعلى ىذه القراءة يروف ا االبف   ليس ابػف سػي 
ااما ا ابنو   فانو ارد ابنيا ... : يعني ابف امراتو ، النيػا قػد جػر  ذررىػا فػي قولػة جني : يقوؿ ابف 

 .   ٜٚاؼ االلؼ تخفيفًا  ذسبحانو ا و اىلؾ   فح
، يعنػػي : اابػػف   ٜٛاو يػػدؿ علػػى صػػحة ىػػذا المعنػػى ، قػػراءة مػػف قػػرأ : اونػػاد  نػػوح ابنيػػا  

 .  ٜٜاليس مف اىلؾ  نو توىـ اضافتو الييا دونو لقولة انو أمراتو را
 حرػى عنػو ا اف لػو : اف اهلل لػتوراف الحسف يحلؼ انو ليس ابنو لصلبو ، قػاؿ قتػادة : فق 

ابني مف اىلي   ، و انت تقوؿ:  لـ يرف ابنو ، و اىؿ الرتاب ال يختلفوف في انو راف ابنو ، فقػاؿ : 
 ،لي   و لـ يقؿ : امف فعلػي  : ا اف ابني مف اى نو مف اىؿ الرتاب ، و استدؿ بقولوديو مف يأخذ 

 .   ٓٓٔاو ىذا يروف ربيباً 
 َيػاة ابف عامر في قولػة تعػالى : اءقر  –  قراءة علي بف الحسيف –ة اءوشبيو ىذه القر  

َرْوَرباً  َعَشرَ  َأَحدَ  َرَأْيتُ  ِإنِّي َأبتِ 
 .   ٕٓٔابت أ، حيث قرأىا ايا   ٔٓٔا

 .  ٖٓٔاحة علييابتا ، فحذؼ االلؼ لداللو الفتأصؿ يا واأل 
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 الصيغ :  - ال ًا :
 بيف االسـ و المصدر و بالعرس .  -

 قرأ علي بف الحسيف 
 ڌ چرة   بفت  الميـ و الصاد فػي قولػة تعػالى صَ بْ : ا مَ   ٗٓٔا 

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈڎ ڎ ڌ

 .   ٙٓٔاوىي قراءة قتادة  ٘ٓٔا  چ ڱ ڱ ڱ ڳ
  ٚٓٔاضػػيئة، و ىػػو اسػػـ بمعنػػى مُ بضػػـ المػػيـ و رسػػر الصػػاد ة   رَ ِصػػبْ وقػػرأ الجميػػور ا مُ  

، وفػي   ٛٓٔاودرُشػدالة رما يقػاؿ للػدليؿ مَ   رةصِ بْ مُ  ا ستبصر بيا وقيؿي يُ أ أي ذات ابصار رة صِ بْ وامُ 
 .  ٜٓٔاألىلياف االبصار فييا رة  اسناد مجازي؛ أل بصِ امُ 

الميـ والصاد، فيو مصدر اقػيـ  رة  بفت صَ بْ امَ  وقتادة  واما على قراءة علي بف الحسيف 
وىػو م ػؿ التبصػرة  –اراد المػيـ والصػاد  –، يقػوؿ العربػري : اويقػرأ بفتحيمػا جميعػا   ٓٔٔامقاـ االسػـ

 .   ٔٔٔامصدر، اي ذات تبصرة 
عة ومرػػاف بَ ْسػػوير ػر مجػػيء المصػدر علػػى ىػذه الصػػي ة فػػي صػفات االمرنػػة ، يقػاؿ ارض مَ  

 . ٕٔٔاةبّ ضَ مَ 
 -الجمع : بيف الجمع وجمع -

 بف الحسػيفقرأ علي  
 ڃ ڄ ڄ چ: لؼ بعػد اليػاء فػي قولػة تعػالى أبػ ":" رياشػا  ٖٔٔا 

 .   ٗٔٔا چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ
وبيا قرأ ع ماف وابف عباس "رضي   ٘ٔٔا"  وعلي بف ابي طالب "وىي قراءة الرسوؿ ا 

ورذلؾ قػرأ بيػا   ٙٔٔاتادة وابو رجاء وزيد بف عليجاىد وقمو ، اهلل عنيما " وابو عبد الرحمف السلمي 
 .  ٚٔٔاالحسف البصري وعاصـ في رواية وابو عمرو في رواية اخر 

، ريشػة ، و يجمػع  " جمػع واحػده، و" الػريش   ٛٔٔاوقرأ السبعة "ريشا" ب ير الؼ بعػد اليػاء 
، وقيػػػؿ   ٕٓٔاعسػػػعة الػػػرزؽ ورفاىيػػػة العػػػيش ووجػػػود الػػػبس والتمتػػػ "الػػػريش". و ٜٔٔا"اريػػػاش"علػػػى 
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مػػا علػػى قػػراءة علػػي بػػف أو ،   ٕٔٔاالمتػػاع و االمػػواؿ و قيػػؿ الػػريش فػػي ال يػػاب دوف المػػاؿ  "الػػريش"ا
 :   ٕٕٔا" رياشا " بااللؼ التي بعد الياء ، ففيو وجياف  الحسيف

ريػػػش م ػػػؿ ريػػػ  و ريػػػاح و شػػػعب و شػػػعاب و بمػػػا اف  : "الريػػػاش " جمػػػع واحػػػده األوؿ 
 يروف جمع الجمع .  "الرياش"ػفاذف  "ريشة"جمع "الريش"

"ريشػا" "ورياشػا" ىنػاؾ اسـ للجمػع م ػؿ اللبػاس و بػيف القػراءتيف  "رياش"ال اني : اف يروف  
  -اقواؿ : ة ال 

يقػػػاؿ راشػػػة اهلل بريشػػػة ريشػػػًا و رياشػػػًا اي انعػػػـ  ،االوؿ : اف ريشػػػًا ورياشػػػًا مصػػػدراف بمعنػػػى واحػػػد 
بس الفػػاخر و منػػو قولػػة لػػواحػػد و ىػػو الى نػػريػػاش" بمعح : "الػػريش" "ال. جػػاء فػػي الصػػحا  ٖٕٔاعليػػة

 .  ٕٗٔاالماؿ و الخصب و المعاش "الرياش"و قيؿ الريش و  وريشًا و لباس التقو لى اتع
رونيػا زنػة  مطػردة فػي "اؿَعػفِ ". و صػي ة   ٕ٘ٔام ؿ شعب و شػعاب "ريش"جمع  "رياشاً "اف  -ال اني :

بالرسػر  "الػريش"القػاموس  جػاء فػي   ػؿ ِذْئػب وِذئػاب ،لجمع ما يرد على وزفاِفْعؿ  برسر فسروف م
ف شػئت و ا "الػريش" " جمعػًا واحػدهرياشػاً ". و قاؿ الفراء ااف شئت جعلػت   ٕٙٔا"ريش ورياش"جمعة 

 .  ٕٚٔاالريش رما يقاؿ لبس و لباس  جعلت الرياش مصدرًا في معنى
نفردتػاف بمعناىمػا بػدليؿ اخػتالؼ بػؿ ىمػا ل تػاف م "رياش"و "ريش"ىو عدـ وجود ربط بيف  -ال الث :

. وقػاؿ الزجػاج   ٕٛٔاالمػاؿ المسػتفاد "الرياش"االرؿ و الشرب و "الريش"معنييما  ، قاؿ ابف االعرابي 
لبػػاس او  مػػف افرػػ ، ونقػػؿ ابػػف جنػػي عػػف الرالبيػػيف قػػوليـ اف االريػػاش : مػػا  ٜٕٔاالمعػػاش "الػػريش"

فيػو معطػوؼ  "ريشًا او رياشاً "وسواء راف   ٖٓٔامواؿ مف فراش او د ار ، والريش : المتاع واأل حشو
علػى  يرػوف مػف عطػؼ الشػيء علػى بيػره بنػاءامػؿ اف تح" وعطفو مف عطؼ الصػفات ويلباساً "على 

 . ٖٔٔاانيما مختلفتاف معنى
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 املبحث الثاني
 الدراسة النحىية

  -النصب على المفعولية و الرفع على الفاعلية : -
 قػػرأ علػػي بػػف الحسػػيف 

خػػاء و تشػػديد الفػػاء فػػي قولػػة : ا َخفلػػِت المػػوالي   بفػػت  ال  ٕٖٔا 
 .  ٖٖٔا  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چتعالى:

عبػػاس وسػػعيد بػػف العػػاص ، وابػػف و ىػػي قػػراءة ع مػػاف بػػف عفػػاف و زيػػد بػػف  ابػػت ، وابػػف  
 ، وسعيد بف جبير ، ومحمد بف علي بف الحسيفيعمر

 .  ٖٗٔا 
والي   برسر الخاء وسروف الفاء ، وىو ماض مسند لتاء المترلـ ، وقرأ الجميورا ِخْفت الم 
وقػاؿ ،   ٖ٘ٔارانوا شػرار بنػي اسػرائيؿ فخػافيـ علػى الػديف لي  مفعوؿ بو ، بمعنى : اف مواليوواالموا

.   ٖٙٔاالبقاء العربري : اا وِخْفت الموالي   فيو حذُؼ مضاؼ اي عدـ الموالي او لجور الموالي  أبو
امػف ورائػي  امتعلػؽ فػي  ووقولػ،   ٖٚٔاقراءة الجميػور مػف الخػوؼ الػي ىػو ضػد االمػفاوخفت  في 

المػػوالي مػػف معنػػى الفعػػؿ اي الػػذيف يلػػوف االمػػر مػػف بعػػدي ، وال يتعلػػؽ  وقػػراءة الجميػػور بمػػا تضػػمن
 .   ٖٛٔابخفت لفساد المعنى 

لفػاء و تػاء ا َخّفػِت المػوالي   بفػت  الخػاء و تشػديد ا  ما في قراءة علػي بػف الحسػيفأو  
: . و المعنػى  ٜٖٔاالتأنيث التي رسرت اللتقاء السارنيف ، ا و الموالْي   بسروف الياء على انو فاعػؿ

 .   ٓٗٔاو ماتوا فاني اطلب وليا يقـو بالديف  ا انقطع مواليّ 
، مػػأخوذ مػػف خفػػت القػػـو اذا   ٔٗٔاواَخّفػػت  فػػي ىػػذه القػػراءة مػػف الخفػػة و ىػػي ضػػد ال قػػؿ 

 :  ٖٗٔاوجياف –في ىذه القراءة  - ورائي   ظرؼ متعلؽ و جاز في تعلقوا مف  ووقول.   ٕٗٔاارتحلوا
انيػػـ  امي يريػددل ، فيرػوف اورائػػي  بمعنػى قُػػ ونفسػػ اف يتعلػؽ ا مػػف ورائػي   بالفعػػؿ اخفػت  -وؿ :األ 
 .   ٗٗٔاو اعتضاد  لـ يبؽ منيـ مف بو تقو  امو و درجوا و دّ وا قُ اخفُّ 

ظػرؼ متعلػؽ بػػػ ا المػوالي   ، فيرػوف معنػى ا ورائػي   : خلفػي و بعػدي اي : اف يرػوف ال -ال اني :
 .   ٘ٗٔااقلوا و عجزوا عف اقامة الديف ورائي يعني خلفي 
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، و تسػػاءؿ مسػػتنررًا ريػػؼ يقػػوؿ خفػػت   ٙٗٔانرػػر النحػػاس ىػػذه القػػراءة ووصػػفيا بالشػػاذةأو  
موتػة بػؿ فػي ذلػؾ الوقػت وقػاؿ : الموالي مف بعد موتي وىػو حػي ، و اف رػاف تأويػؿ  لػيس مػف بعػد 

يضًا بعيد يحتاج الى دليؿ الػى انيػـ خفػوا فػي ذلػؾ الوقػت و قلػوا و قػد اخبػر اهلل عػز وجػؿ بمػا أاىذا 
 .   ٚٗٔايدؿ على الر رة حيف قالوا: اييـ يرفؿ مريـا 

ال اف ابػػف جنػػي ذىػػب فػػي احتجاجػػو ليػػذه القػػراءة وتخريجيػػا مػػذىبًا صػػحيحًا فيػػو يػػر  اف إ 
: ا مػػف ورائػػي   حػػاؿ متوقعػػو السػػالـ توقػػع و تصػػور قلػػت المػػوالي بعػػده و ذلػػؾ قولػػة  ويػػزرريػػا عل
 .   ٛٗٔا، اي : خفوا متوقعًا و متصورًا  محرية

  -االسـ بيف بنائو على الفت  بػ ا ال  النافية للجنس و بيف جره بالالـ : -
 قراءة علي بف الحسيف 

 ۉ ۉ چلى : ا: ا ال مستقرل ليا   في قولػة تعػ   ٜٗٔا 

 .  ٓ٘ٔا چائ        ى ى ې ېې     ې
اهلل بػػف مسػػعود ، وابػػف عبػػاس ، وعررمػػة ،  ، وقػػرأ بيػػا عبػػد  ٔ٘ٔا و ىػػي قػػراءة النبػػي ا 

 .   ٕ٘ٔابي عبدهأوعطاء بف رباح ، ومحمد الباقر ، وابنو جعفر وابف 
الـ فييػػا بمعنػػى وقػػرأ الجميػػور : ا لمسػػتقٍر ليػػا   بحػػرؼ الجػػر ا الػػالـ   ، قػػاؿ المبػػرد : الػػ 

 ڄ         ڄ چومنػو قولػو تعػالى :   ٗ٘ٔا، اي النتياء ال اية ، واستعماؿ الػالـ لالنتيػاء قليػؿ  ٖ٘ٔالى إا

وقيؿ اف في الرالـ حذؼ مضاؼ تقديره: تجري رجػري مسػتقر ليػا ، فعلػى  ،  ٙ٘ٔ ا٘٘ٔا چ ڃ ڃ
 .   ٚ٘ٔاىذا تروف الالـ تعليلية اي : ألجؿ جري مستقر ليا

ا   فػػ ا ال   ، فييػا لنفػي و مػف معػُو :ا ال ُمسػتقرل ليػ  لى قراءة علي بف الحسيفما عأ 
، وامسػػتقر  اسػػـ اال  مبنػػي علػػى الفػػت  ، واليػػا  الجػػار والمجػػرور فػػي محػػؿ رفػػع خبػػر اال  الجػػنس

 .   ٛ٘ٔاالنافية للجنس
ا اي ىػػي ا ال  النافيػػة للجػػنس يقتضػػي انتقػػاء رػػؿ مسػػتقر و ذلػػؾ فػػي الػػدنيػو ىػػذا النفػػي  بػػ 

، يقوؿ القرطبي : ا اي انيا تجري في الليؿ و النيار ال وقوؼ ليػا و   ٜ٘ٔاتجري دائمًا فييا ال تستقر
 .   ٓٙٔاال قرار الى اف يرورىا اهلل يوـ القيامة  
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و عبر ابف جني عػف معنػى ىػذا النفػي تعبيػرًا خاصػًا وواضػ  بػاف ا ال مسػتقر ليػا   ظػاىره  
  النافية الناصبة للنررة تفيػد نفيػًا عامػًا ، رمػا  فػي قولنػا ال رجػؿ عنػدؾ  عاـ و معناه خاص الف ا ال

جواب ىؿ مف رجؿ عندؾ ا و اضػاؼ قػائاًل : او نحػف نعلػـ اف السػموات اذا زلػف بطػؿ سػير الشػمس 
 و ىذا ىو المعنى الخاص الذي ابداه ابف جني .   ٔٙٔااصاًل ، فاستقرت مما رانت علية مف السير 

سػند ىػذه القػراءة وصػحتيا حيػث  ما قالػة ابػو برػر االنبػاري فػي التشػريؾ فػي ونقؿ القرطبي 
: اوىذا باطؿ مػردود علػى مػف نقلػو ، الف ابػا عمػرو رو  عػف مجاىػد ابػف عبػاس ، و ابػف ر يػر قاؿ

للَيػا  فيػذاف السػػنداف عػف ابػف عبػػاس  ِلُمْسػَتَقر   َتْجػػِري رو  عػف مجاىػد عػف ابػػف عبػاس : اَوالشلػْمُس 
يضػًا : اال مسػتقر  أ ئ. و قػر   ٕٙٔا شيد بصحتيما االجماع يػبطالف مػا روي بالسػند الضػعيؼاللذاف ي

علػػى اف ترػوف اال  عاملػة عمػؿ الػػيس  ، وامسػتقر  اسػميا واليػا  فػػي   ٖٙٔاليػا   بػالرفع والتنػويف
. قػػاؿ الفػػراء : امػػف قػػاؿ ا ال   ٘ٙٔا، او قػػد ترػػوف اال  ميملػػة بيػػر عاملػػة  ٗٙٔامحػػؿ نصػػب خبرىػػا

 . ٙٙٔا بدا جاريةً أا قرُّ ليا  فيما وجياف حسناف جعليستقرل ليا   او ا ال مستم
  -ما قرأه بالحذؼ : -

 قػػرأ علػػي بػػف الحسػػيف -اواًل :
: ا يسػػألونؾ االنفػػاؿ   بحػػذؼ حػػرؼ الجػػر اعػػف  فػػي قولػػة   ٚٙٔا 

 ،  ٜٙٔااهلل بػػف مسػػعود وىػػي قػػراءة عبػػد،   ٛٙٔا چ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ  :تعػػالى
بي وقاص ، وزيد بف علي ، ومحمد باقر وابنػو جعفػر الصػادؽ وعررمػة وعطػاء والضػحاؾ أوسعد بف 

 .   ٓٚٔاو طلحة بف مصرؼ
  األنفػػاؿ بػػات حػػرؼ الجػػر اعػػف  و عملػػو فػػي اإنفػػاؿ   بلونؾ عػػف األ أقػػرأ الجميػػور : ايسػػ 

يػو عائػد علػى مػف وضمير الفاعؿ في يسالونؾ اليس عائدا على مذرور قبلة انما يفسره وقعػة بػدر ف
نػى فػي نفػس السػائؿ اراد و السػؤاؿ ىنػا القتضػاء مع.   ٔٚٔاحضرىا مف اصحابو فراف السائؿ معلػـو 

لونؾ عػف أصػؿ و المعنػى ايسػأفرانػت   ٕٚٔاال ػاني بػػ اعػف  لػو، فتعد  الفعؿ الػى مفعو  معرفة حرمو
 .   ٖٚٔانفاؿ لمف ىي ا او عف حرـ االنفاؿ األ 
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 ما على قػراءة علػي بػف الحسػيفأوجود الجواب وىو قولة تعالى :. و و دليؿ نوع ىذا السؤاؿ  
 : نفاؿ  على انيا مفعػوؿ  ػاف نفاؿ  بحذؼ حرؼ الجر اعف  ونصب ااأل لونؾ األ أا يس ومف معو

فراف السؤاؿ فيو القتضاء ماؿ و نحوه يقوؿ ابف جنػي : اوىػذه القػراءة بالنصػب .   ٗٚٔاللفعؿ ايسأؿ 
لوه أ. وقػاؿ ابػف عطيػة : اانمػا سػ  ٘ٚٔاوبياف عف ال ػرض فػي السػؤاؿ عنيػا اصراح بالتماس االنفاؿ 

 .   ٙٚٔانفاؿ نفسيا اف يعطييـ اياىا األ 
وما داـ السؤاؿ القتضاء ماؿ او نحوه فقػد تعػد  الفعػؿ فػي ىػذه القػراءة الػى مفعػوليف ب يػر  

 .  ٚٚٔاحرؼ الجر تقوؿ : سالت زيدًا ماال
في قػراءة الجميػور بيػذا المعنػى ، وادعػى زيػادة اعػف  ، وقد جعؿ بعض المفسريف السؤاؿ  

لونؾ مػػف أوالتقػػدير يسػػ . ومػػنيـ مػػف جعػػؿ اعػػف  بمعنػػى امػػف   ٛٚٔاواف التقػػدير : يسػػالونؾ االنفػػاؿ
. وقد تعقب ابو حياف ىذه الدعوة فقػاؿ : اوىػذا ال ضػرورة تػدعوا الػى ذلػؾ ، وينب ػي اف   ٜٚٔانفاؿاأل 

ؿ مػف زيادتػو معنػى، أسػي وىو مرادٌ  ،ف حذؼ الحرؼأل  إرادتيا  على تحمؿ قراءة مف قرأ بإسقاط اعف
 .   ٓٛٔال ير معنى بير التوريد ، .... ، و ال ضرورة تدعو الى تضميف الحرؼ معنى الحرؼ  

ونػػر  اف القػػوؿ بزيػػادة اعػػف  ، او اف يرػػوف السػػؤاؿ سػػؤاؿ اسػػتعطاء ، فيػػو ضػػعؼ ، وذلػػؾ  
، و يقػوؿ چ پ پ پ ٻ چذا السػؤاؿ بقولػة تعػالى : لوجود الدليؿ القاطع وىو الجواب عف ى

،   ٔٛٔا: افاف مبنى ذلؾ القوؿ باف السؤاؿ اسػتعطاء ولػو رػاف رػذلؾ لمػا رػاف ىػذا جوابػًا لػو االلوسي
يا فأجيبوا بانيػا   اف يعطييـ االنفاؿ او بعض  منفمف بير المعقوؿ اف يرونوا قد سالوا الرسوؿ ا 

 هلل و الرسوؿ.
 رأ علي بف الحسػيفق  - انيًا :

" يػا حسػرَة العبػاِد" بحػذؼ التنػويف وحػرؼ الجػر "علػى" فػي    ٕٛٔا 
  ٗٛٔاو ىي قراءة الحسف  ٖٛٔا چ ڄ ڄ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ چ : تعالى وقول

وقرأ الجميػور : "يػا حسػرًة علػى العبػاِد" بػالتنويف .   ٘ٛٔابي بف رعب ومجاىد والضحاؾأوابف عباس و 
تروف "حسرة" مناد  منصوب النو انداء نرػرة  إذوؿ ، األ   ٙٛٔار "على" و فيو وجيافوابقاء حرؼ الج

، وخػرج النػداء مػف معنػاة االصػلي الػى التعجػب ، قػاؿ   ٚٛٔاال يجوز فيػو اال النصػب عنػد البصػرييف 



 

 لعلوم االسالميةمجلة كلية ا
 )عليهما السالم( ــ دراسة لغوية ــعلي بن الحسينقراءة 

 

                                                    465                                  

 م7172أيلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

، و"علػى العبػاد" جػار ومجػرور تعلػؽ فيػو حػرؼ الجػر ب "حسػرة" ،   ٛٛٔاالفراء امعناىا يا ليا حسػرة 
 .   ٜٛٔافائدة مف مناداة االحسرة  لتنبيو ما وراء االحسرة  وىو استيزاؤىـ بالرسؿ حسرة علييـوال

ال اني : اف تروف ايا  للنداء والمناد  محػذوؼ واحسػرة  مفعػوؿ مطلػؽ لفعػؿ مضػى واعلػى العبػاد  
 .  ٜٓٔامتعلؽ بذلؾ الفعؿ اي يا ىؤالء  تحسروا حسرة على العباد

: ايػا حسػرة العبػاد  ب يػر تنػويف فعلػي االضػافة مػف   ف الحسػيفما على قراءة علػي بػأو  
بير على ، اي : يا حسرة منيـ على ما فاتيـ  ، او تروف الحسرة مف بيػرىـ علػييـ علػى مػا فػاتيـ 

يا حسرة على االضػافة الػييـ الختصاصػيا بيػـ مػف  ئ، يقوؿ الزمخشري : اوقر   ٜٔٔامف اتباع الرسؿ
ضػافةليػو ، و إواالعباد  مضاؼ   ٕٜٔاحيث انيا موجيو الييـ   لػى العبػاد فييػا وجيػاف مػف إالحسػرة  ا 

 .  ٖٜٔاالتأويؿ
اف تروف االحسرة  مصدر مضاؼ الى الفاعؿ ، اي اف تروف االعباد  فاعليف في المعنػى ،  -االوؿ :

 .  ٜٗٔارقولؾ ايا قياـ زيد و يا جلوس عمرو اي : راف العباد اذا شاىدو العذاب تحسروا 
ترػػوف االعبػػاد  مفعػػوليف فػػي اف ترػػوف االحسػػرة  مصػػدر مضػػاؼ الػػى المفعػػوؿ ايػػف اف  -:ال ػػاني 
ي يتحسػر علػييـ أ، وجعؿ ابف جني شاىد ىذا التأويؿ قراء الجميور : "يػا حسػرة علػى العبػاد" المعنى

سػقاط ا  ضػافة و ايػا حسػرة العبػاد  باإ قوؿ العربري : او يقػرأي  ٜ٘ٔامف يعنيو امرىـ و ييمو ما يمسيـ
و أتحسػر علػييـ أنمػا ا  لػى المفعػوؿ ، و إعلى فيجوز اف يروف المصدر مضافًا الػى الفاعػؿ واف يرػوف 

 .   ٜٙٔايتحسروف 
وىػو   ٜٚٔاواحػد – علي بػف الحسػيفقراءة الجميور و قراءة  -وجعؿ الفراء معنى القراءتيف  

رىـ علػييـ فيػو دليػؿ الرائي االرج  عندنا فسواء تحسر العباد المستيزئوف على انفسيـ اـ تحسر بي
على سوء العمؿ الذي قاموا بػو و ىػوؿ الفعػؿ الػذي فعلػوه باسػتيزائيـ بالرسػؿ ا ولعػؿ االوفػؽ للمقػاـ 

 . ٜٛٔاالمتبادر الى االفياـ اف المراد نداء حسرة رؿ مف يأتي منو التحسر ففيو مف المبال ة ما فيو  
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 املبحث الثالث
 الدراسة الداللية

 : ؼش 
 ف الحسيفعلي ب أقر  

فػي قولػو تعػالى:   ٕٓٓا الميملة المفتوحة : ا َشَعفيا  بالعيف  ٜٜٔا 
 . ٕٔٓا چ خت حت جت يب ىب مبخب حب جب يئىئ مئ  حئ جئ    ی ی ی ی  ىئ ىئ  چ

جعفػػر بػػف محمػػد ، والحسػػف ومجاىػػد و وىػػي قػػراءة : علػػي ابػػف ابػػي طالػػب ، محمػػد البػػاقر ،  
 . وقػػرأ  ٕٕٓاوابػػف يعمػػر وقتػػادة واخػػريف بػػف محيصػػف  وابػػف السػػميفع والزىػػري واالعػػرج وابػػو رجػػاءاو 

الجميور : اش فيا   بال يف المعجمة ، مف ا الَش اؼ  بالفت  وىو : ابالؼ القلب وىػو جلػدة دونػو 
صػػػاب شػػػ اؼ القلػػػب اي أ ىػػػو مػػػا:. والشػػػ ؼ   ٖٕٓارالحجػػػاب يقػػػاؿ شػػػ فو الحػػػب اي بلػػػغ شػػػ افو  

 .   ٕٗٓاباطنو
 .  ٕ٘ٓافو فوصؿ الى قلبيا  وىو يعني : ا انو خرؽ ش اؼ قلبيا وىو بال

 :   ٕٙٓاقاؿ الناب ة الذبياني 
 َوَقْد حاَؿ َىـ  ُدوف ذلَؾ داخُؿ                 َمراَف الَشَ اِؼ َتْبَتِ يِو االَصابعُ 

ومػف معػو ا شػعفيا   بػالعيف الميملػة فمػف الشػعؼ   ما على قراءة علي بػف الحسػيفأو  
 .   ٕٚٓاف مف سواد القلب ال مف طرفووىو شدة اليو  وىو الحب الشديد يتمر

: اف معنى ا شعفيا   عند ابلػب اىػؿ الل ػة قػد   ٕٓٔاوالعربري  ٜٕٓاوالزجاج  ٕٛٓاقاؿ الفراء 
الف شػعاؼ الجبػاؿ اعالييػا . وقػاؿ ابػف جنػي : معناىػا اوصػؿ حبػو الػى قلبيػا  ذىب بيا رؿ مػذىب ،

 .   ٕٔٔاؿ حرارة  ذلؾ الى قلبو فراد يحرقو لحدتو واصلو مف البعير يينئ بالقطراف فتص
 :   ٕٕٔاقاؿ امرؤ القيس

 أيْقتَلني وقد َشَعْفُت ُفؤاَدىا                          َرما َشَعَؼ المينوءَة الرجُؿ الطالي
وقيػػؿ اف االشػػعؼ  مػػف اَشػػْعَفِة القلػػِب وىػػي رأسػػو وَشػػْعَفة الجبػػؿ اعػػاله ومنػػو قيػػؿ فػػالف  

 .  ٖٕٔالقلب مشعوؼ برذا رأنما اصيب شعفة ا
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، قػػاؿ ابػػف السػػريت ا يقػػاؿ   ٕٗٔاحػػرؽ قلبػػو وقػػاؿ ابػػو زيػػد امرضػػو  أالحػػب : اي ا  وَشػػعفو 
وروي عف ابي عبيدة قولو ا الشعؼ بالعيف احراؽ القلب   ٕ٘ٔااالحتراؽ  اليو  اذا بلغ الى حدِّ  شعفوُ 

يػو   ػـ العالقػة  ػـ وتحػدث االلوسػي عػف مراتػب الحػب واشػار الػى اف اوليػا ال  ٕٙٔامع لػذة يجػدىا  
 ػػـ الشػػ ؼ  ٓٓٓبالميملػػة وىػػو احتػػراؽ القلػػب مػػع لػػذة يجػػدىا ،  الرلػػؼ  ػػـ العشػػؽ  ػػـ ا الَشػػعؼ 

وروي عف الشعبي انو قاؿ : الشػ ؼ بػال يف   ٕٚٔابالمعجمة وىو اف يبلغ الحب ش اؼ القلب .....  
 :ة عػػف الحسػػفوقػػاؿ سػػعيد بػػف ابػػي عروبػػ،   ٕٛٔاالمعجمػػة حػػب واالشػػعؼ  بػػالعيف الميملػػة جنػػوف

 .   ٜٕٔاالش اؼ حجاب القلب والشعاؼ سويداء القلب
افاخػذ   ٕٕٓاوصػؿ الػى سػويداء قلبيػا فاحرقػو  عليو السالـاومف ىذا يتبيف اف حب يوسؼ  

  عليػو السػالـافحمليػا علػى اف تػراود  يوسػؼ   ٕٕٕا، احتى ضرب على عقليػا   ٕٕٔابيا رؿ مذىب 
عبد مملػوؾ عنػدىا وىػذا االمػر حمػؿ النسػوة فػي  السالـ  ليوعاعف نفسيا وىي امرأة الملؾ ويوسؼ 
 المدينة على التعجب واالست راب . 

 قراءاتو التفسيرية :
 علػػي بػػف الحسػػيف أاوال: قػػر  

 ک ڑ ڑ چ: اافلػػـ يتبػػيف  فػػي قولػػو تعػػالى :  ٖٕٕا 

 .  ٕٕٗا  چ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک
وبيػا   ٕٕ٘ا، وابػف مسػعود وابػف عبػاس رضػي اهلل عػنيـ"ة علي بف ابي طالب ءوىي قرا 

جعفػػر بػػف محمػػد ، وابػػو يزيػػد المػػدني ، وعبػػداهلل بػػف و وزيػػد بػػف علػػي ،  والجحػػدري ، قػػرأ عررمػػة ،
 . ٕٕٙايزيد

فلـ يعلموا، وىي ل ة ىوازف وقيؿ ل ة حي أ، اي چ ک ک ڑ ڑ چوقرا الجميور :  
 :   ٕٕٛا: قاؿ سحيـ بف و يؿ  ٕٕٚامف النخع

 الشعِب اذ َيأِسُروَنني           الـ َتْيَئسوا اّني ابُف فارس زىدـِ  ألىؿقوُؿ ا
 اي: الـ تعلموا
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ييػػأس  بمعنػػى يعلػػـ ل ػػة (ورو  الفػػراء عػػف الرلبػػي عػػف ابػػي صػػال  : اف ابػػف عبػػاس قػػاؿ  
 حسيفبف ال أما على قراءة عليو   ٜٕٕافسرت  النخع ، قاؿ الفراء : اولـ نجدىا في العربية االعلى ما

 مجػػاز  قػػاؿ ابػػو عبيػػدة  ٖٕٓا: ا افلػػـ يتبػػيف  فعلػى اف ايتبػػيف  تفسػػير معنػػى اييػأس ومػف معػػو :
 .  ٖٕٔا، يعلـ ويتبيف وانشد بيت سحيـ السابؽ اييأس

قولػو تعػالى : ل: اف ىػذه القػراءة قػراءة تفسػير  ٖٖٕاوالزمخشػري  ٕٖٕاوير  رؿ مف ابػف جنػي 
فلـ ييأسأ تروف رػذلؾ وقػاؿ : اوتػدؿ ىػذه القػراءة علػى اف معنػى اافلػـ  . اال اف اباحياف رفض اف

ييػأس  ىنػػا معنػػى العلػـ ، رمػػا تظػػافرت النقػػوؿ انيػا ل ػػة  لػػبعض العػػرب ، وىػذه القػػراءة ليسػػت قػػراءة 
رسػوؿ اهلل لزمخشػري ،بػؿ ىػي قػراءة مسػندة الػى ا ظػاىر تفسير قولو اافلـ ييأس  رما يدؿ عليو رالـ

  ٖٕٗاوليست مخالفة للسواد   . 
ورو  عف ابف عباس قولو : ااف الرتاب رتبيا وىو ناعس فسػو  اسػناف السػيف  ، اي زاد  

 .  ٖٕ٘ابعض الحروؼ حتى صار "ييئس"
، وابػػا حيػػاف قػػد ردوا ىػػذه الروايػػة  وجعلوىػػا افتػػراء،   ٖٕٚاوالقرطبػػي  ٖٕٙااال اف الزمخشػػري 

تيػو الباطػؿ مػف بػيف أي اهلل الػذي اليصػدؽ فػي رتػاب  اوىػذا ونحػوه ممػا ال يقوؿ الزمخشري فػي رده :
حتػى وصػؼ ابػو ،  ٜٖٕايديو وال مف خلفو ، وريؼ يخفى م ؿ ىذا حتى يبقى  ابتا بػيف دفتػي االمػاـ  

 .  ٖٕٛاحياف مف نقليا بانو زنديؽ وابف ملحد
ويرج  االلوسي انيا قراءة العامػة وليسػت مخالفػة ليػا ، وضػعؼ قػوؿ مػف يػذىب الػى انيػا  

 .   ٕٓٗا وىي مسندة الى رسوؿ اهلل قراءة تفسيرية ،
 علي بف الحسيفأ  انيا : قر 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ:  : اتبينت االنػس  فػي قولػو تعػالى  ٕٔٗا 

 مث جث يت ىت مت خت    حت جت يب  ىب  مب خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .   ٕٕٗا چىث
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الجميػور :  وقػرأ  ٖٕٗااهلل وىي قراءة ابػف عبػاس ، وابػف مسػعود وابػي والضػحاؾ وابػي عبػد 
مػر الجػف ، وقيػؿ المعنػى تبينػت أي تبػيف أي علمت موتو ، وقيؿ على حػذؼ مضػاؼ أبينت الجف  ات

 .   ٕٗٗانسالجف لأل 
ومف معو : ا تبينت االنػس   ، فمعنػاه تبينػت االنػس   بف الحسيفما على قراءه علي أ 

ي اعلمػت أجػف يعػود علػى ال ، والضمير في ارػانوا   ٕ٘ٗااف الجف لو علموا بذلؾ ما لب وا في العذاب
 .      ٕٙٗااالنس اف لوراف الجف يصدقوف فيما يوىمونيـ مف علميـ ال يب ما لب وا 

ويدؿ على ىذا المعنى ما جاء في مصحؼ عبػد اهلل بػف مسػعود قولػو : ا تبينػت االنػس اف  
 .  ٕٚٗاالجف  لو رانوا يعلموف ال يب ما  لب وا 

،   ٕٛٗاعف ابف عباس على سػبيؿ التفسػيرورو  النحاس قوؿ ابي جعفر : اف ىذه القراءة  
اي اف ىذه القراءة قػراءة تفسػيرية ، يؤيػد ىػذا القػوؿ مػا ذىػب اليػو ابػو حيػاف مػف اف ىػذه القػراءة ، 

 . ٜٕٗاقراءة شاذه مخالفة لسواد المصحؼ مخالفة ر يرة
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 اخلامتة
وقراءاتػو   ف الحسػيفعلػي بػ التي رافقنا فييا علمًا مف اعالـ اليد  ىوبعد ىذه الجولة  
  يِف بذرر النتائج التي ا بتيا البحث وايجازىا في االتي:نجدنا ملزم

مػف العلمػاء الػذيف يشػار الػييـ بالبنػاف فيػو وارث العلػـ النبػوي ومػف   علي بف الحسيف . أ
العبػػاد الػػذيف ضػػربوا الم ػػؿ االعلػػى فػػي العبػػادة والزىػػد والتواضػػع والرػػـر والخػػوؼ مػػف اهلل،  

العلـ والعبادة لػو مرانتػو المتميػزة فػي التفسػير اذ رػاف مقصػد النػاس والخلفػاء  وانصرؼ الى
فػػي السػػؤاؿ عػػف  االيػػات التػػي يشػػرؿ معناىػػا ولػػو تفسػػيرات فقييػػو ول ويػػة اخرجيػػا ربػػار 
المفسريف ولو اسػتنباط لطيػؼ مػف القػراف ورػاف يفسػر القػراف بػالقراف فرػاف يسػتعيف بػالقراف 

 والسنة على التفسير . 

قػػراءة بػػيف صػػرفية ونحويػػة ودالليػػة  معظػػـ قراءاتػػو شػػاذة  ة عشػػر  جمػػؿ قراءاتػػو أربػػعبلػػغ م . ب
وشذوذىا جاء لرونيا لـ ترف مف السبعية او العشرية فقط اال انيػا حػوت وجيػا فػي العربيػة 
ولـ تخالؼ رسـ المصحؼ سو  قراءة واحدة وىي قراءتو ا تبينت االنػس   فػي قولػو تعػالى 

ف اف قراءتيا رانت على ارادة التفسير ورذلؾ قراءتو اافلػـ يتبػيف : اتبينت الجف  وابلب الظ
   في قولو تعالى : ا افلـ ييئس  فيما قراءتاف تفسيريتاف  . 

ارضػي اهلل  وابف عباس وابف مسعود  ورانت ابلب قراءاتو عف جده علي بف ابي طالب . ت
 . عنيما 
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 اهلوامش

، وطبقػػػات  ٖٙٛ/ٗللػػػذىبي :  -، وسػػػير أعػػػالـ النػػػبالء  ٖٜ/ٕالبػػػف الجػػػوزي :  -ينظػػػر : صػػػفوة الصػػػفوة  -ٔ
 .   ٖٓللسيوطي :  -الحفاظ 

 .ٖٙٛ/ٓٗ. وسير أعالـ النبالء ٔ٘ٔ - ٓ٘ٔ/ٖٓللمسعودي  -ينظر : مروج الذىب  -ٕ

للشػيخ الشػيلنجي :  -اقػب النبػي المختػار ؛ ونور االبصار فػي من ٖٙٛ/ٗينظر : ينظر سير اعالـ النبالء :  -ٖ
ٖٜٔ. 

 .ٜٖٔالبف ر ير :  -البداية والنياية  -ٗ

 . ٓ٘ٔ/ٔلعماد الحنبلي :  -شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  -٘

 .ٚٙ/ٕينظر صفوة الصفوة :  -ٙ

 .ٜٕٙ/ٚينظر : تيذيب التيذيب البف حجر العسقالني :  -ٚ

. ، ٜٖٔ/ٖالبػف نعػيـ األصػفياني :  -األصػفياء  ، وحليػة األوليػاء وطبقػات ٛٚٔ/ٕينظر ديػواف الفػرزدؽ :  -ٛ
 .ٖٙٚ/ٕٔ، واألباني ، لألصفياني : ٚٙٔ/ٔواالمالي للشريؼ المترضى : 

 . ٓٓٗ/ٗينظر سير أعالـ النبالء :  -ٜ

 ٖٓ، و طبقات الحفاظ للسيوطي : ٓٓٗ/ٗينظر سير أعالـ النبالء  :  -ٓٔ

 ٓٓٗ/ٗسير أعالـ النبالء  : ينظر :  -ٔٔ

 . ٖٙلحمد البستي :  -ألمصار ينظر : مشاىير علماء ا -ٕٔ

 .   ٕٗالزمر :   -ٖٔ

   ٕٛ/ٗ، الرامؿ في التاريخ البف األ ير الشيباني :  ٕٕٔ/ ٘لحمد بف سعد :  -ينظر : الطبقات الربر   -ٗٔ
 . ٖٖٙحسيف محمد يوسؼ :  -ينظر : سيد شباب أىؿ الجنة ، الحسيف بف علي  -٘ٔ

 .ٕ٘األحزاب :  -ٙٔ
 .ٔ٘األحزاب  -ٚٔ

 .ٖٖ/ٓٔللقرطبي :  -ف ينظر : الجامع الحراـ القرآ -ٛٔ

 ٚٗالحجر :  -ٜٔ

 .  ٖٖ/ٓٔينظر : الجامع للقرطبي :  -ٕٓ

 .ٖٙطو :  -ٕٔ

 .ٕٛٔ/ٔٔينظر : الجامع للقرطبي :  -ٕٕ
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 ٜٚالمائدة :  -ٖٕ

 .ٖٕٓ/ٖ: للسيوطيينظر : الدر المن ور في التفسير المأ ور  -ٕٗ

 ٙٗاالسراء :  -ٕ٘

 .ٕٕٚ/ ٓٔ، ٕٜ/ٔينظر : الجامع للقرطبي :  -ٕٙ

/ ٔ، الجػامع للقرطبػػي  ٖٜٔ/ ٔ   البػف عطيػػة –، المحػرر الػػوجيز  ٜ٘ٔ/ٔللنحػػاس  -ينظػر اعػػراب القػراف  -ٕٚ
 . ٘ٚٔ/ٔ لاللوسي-، روح المعاني ٜٛ/ٔالبي حياف–، البحر المحيط  ٘٘ٔ

 . ٕٓ/ٕالبقرة :  -ٕٛ

 .  ٖينظر المختصر في شواذ القراءات البف خالوية :  -ٜٕ
، و البحػػر المحػػيط  ٘٘ٔ/ٔ، الجػػامع للقرطبػػي: ٕٙ/ٔ، المحتسػػب :ٖينظػػر : المختصػػر فػػي شػػواذ القػػراءات  -ٖٓ

 .   ٘ٚٔ/ ٔ، روح المعاني  ٛٗ/ٔ، فت  القدير :    ٜٛ/ٔ

 .   ٜٛ/ٔ، البحر المحيط  ٖٜٔ/ٔينظر المحرر الوجيز  -ٖٔ

 .    ٘ٗ/ٔ البف الجوزي –ينظر : زاد المسير  -ٕٖ

، و التبيػاف فػي اعػراب  ٙٗٔ -البػف مجاىػد : -، السػبع فػي القػراءات  ٜ٘ٔ/ٔينظر اعراب القراف للنحاس  -ٖٖ
 . ٖٚ-ٖٙ/ٔللعربري  -اف القر 

 .   ٖٗٔ/ٔ للرضي -و ينظر شرح الشافية  ٕٚٙ/ٗشرح ابف عقيؿ  -ٖٗ

، مجمػػع البيػػاف للطبرسػػي  ٖٜٔ/ ٔ، و ينظػػر المحػػرر الػػوجيز  ٕٖٔ/ٔللعربػػري  -اعػػراب القػػراءات الشػػواذ  -ٖ٘
 . ٔٗٔ/ٔ للسميف الحلبي-، الدر المصوف ٜٛ/ٔ، البحر المحيط  ٘٘ٔ/ٔ، جامع للقرطبي  ٛ٘/ٔ

 ،   ٕٖٔ/ٔاعراب القراءات الشواذ ،الصحاح ، للجوىري ا خطؼ    ، و ينظر  ٓ٘/ٔخفش القراف لالمعاني  -ٖٙ

 . ٔٗٔ/ ٔ، و الدر المصوف  ٕٚٙ- ٕ٘ٙ/ ٗينظر : شرح ابف عقيؿ  -ٖٚ

 . ٜٛ/ٔو ينظر : البحر المحيط  ٕٙ/ٔالمحتسب  -ٖٛ

 . ٕٖ/ٔاعرب القراءات الشواذ  لساف العرباخطؼ ،ينظر الصحاح ا خطؼ   و  -ٜٖ

،  ٜٕٔ/ٔ للزمخشػػػري-، الرشػػػاؼ ٜ٘ٔ/ٔ، اعػػػراب القػػػراف للنحػػػاس  ٓ٘/ٔمعػػػاني القػػػراف لالخفػػػش ينظػػػر  -ٓٗ
 ٘٘ٔ/ٔ، الجػامع للقرطبػي  ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔ، اعػرب القػراءات الشػواذ للعربػري  ٛ٘/ٔمجمع البياف للطبرسي 

 . ٘ٚٔ/ٔ، روح المعاني  ٛٗ/ٔ، فت  القدير  ٜٛ/ٔ، البحر المحيط 

 . ٘ٚٔ/ٔ، روح المعاني  ٜٛ/ٔلبحر المحيط ، ا ٖٜٔ/ٔينظر المحرر الوجيز  -ٔٗ

 ، و  ٖٗٔ/ٔشرح الشافية   و ٕٙ - ٜ٘/ ٔالمحتسب  ينظر -ٕٗ
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،  ٕٙ- ٜ٘/ٔ، المحتسػػػب  ٜ٘ٔ/ٔللنحػػػاس  -، اعػػػراب القػػػراف  ٓ٘/ٔلالخفػػػش  -ينظػػػر معػػػاني القػػػراف  -ٖٗ
 . ٔٗٔ/ٔ، الدر المصوف  ٜٛ/ ٔ، البحر المحيط  ٘٘ٔ/ٔالجامع للقرطبي 

 . ٓٔٔ/٘، البحر المحيط  ٛٚ/٘، مجمع البياف  ٕٚ/ٚرر الوجيز ، المح ٖٙٓ/ٔالمحتسب  -ٗٗ

 . ٛٔٔالتوبة :  -٘ٗ

 . ٘٘ينظر المختصر في شواذ القراءات : -ٙٗ

، الجػػػامع  ٛٚ/ ٘، مجمػػػع البيػػػاف  ٕٛٔ/ٕ، الرشػػػاؼ  ٕٚ/ٚ، المحػػػرر الػػػوجيز  ٖٙٓ/ٔينظػػػر المحتسػػػب  -ٚٗ
، فػػت  القػػدير  ٖٕٕ/ٙٔل يػػب ، مفػػاتي  ا ٓٔٔ/٘، البحػػر المحػػيط  ٕٔ٘/ٖ، زاد المسػػير  ٕٕٛ/ٛللقرطبػػي 

ٕ/ٖ. 

 . ٖٔ٘/ٖ، وينظر زاد المسير   ٕٛٔ/ٕالرشاؼ  -ٛٗ

  ٖٔ٘/ٖ، وينظر زاد المسير  ٕٕٛ/ٛالجامع للقرطبي  -ٜٗ

 .   ٓٔٔ/٘، والبحر المحيط  ٖٗٙ/ٔ ينظر اعراب القراءات الشواذ  -ٓ٘
 . ٓٔٔ/٘، والبحر المحيط  ٕٚ/ٚينظر المحرر الوجيز  -ٔ٘

وآخػػريف ، ينظػػر البحػػر  ارسػػيرمػػة بػف خالػػد ، وزيػػد بػػف حػػبش ، ومعػاذ الفأراد قػراءة التخفيػػؼ وىػػي قػػراءة عر -ٕ٘
 .   ٓٔٔ/٘المحيط 

 . ٖٙٓ/ ٔالمحتسب  -ٖ٘

 .   ٛٙ/ٗ لسيبويو-الرتاب -ٗ٘

 ٓ ٕٕٓ/٘، البحر المحيط : ٕٗٔ/٘، مجمع البياف  ٖٛٔ/ٔينظر : المحتسب  -٘٘

 .٘٘ٙ/ٔينظر اعراب القراءات الشواذ للعربري  -ٙ٘

   ٘ىود : -ٚ٘

، المختصػر فػي  ٕٕٚ/ٕ، اعراب القػراف للنحػاس  ٗٛٔ/ٔٔ، تفسير الطبري  ٖ/ٕء ينظر معاني القراف للفرا -ٛ٘
 .ٜ٘شواذ القراءات : 

روح  ٛٚ/ٗ، الػػػدر المصػػػوف  ٕٕٓ/٘، البحػػػر المحػػيط  ٕٗٔ/٘، مجمػػع البيػػػاف: ٖٛٔ/ٔينظػػر المحتسػػػب  -ٜ٘
 . ٜٕٓ/ٔٔالمعاني 

 .ٖٓ٘/ٕينظر معاني القراف لالخفش  -ٓٙ

 . ٜٕٓ/ٔٔينظر روح المعاني  -ٔٙ

 . ٛٚ/ٗ، الدر المصوف  ٜٓٙ/ٕياف في اعراب القراف ينظر التب -ٕٙ

 . ٜٕٓ/ٔٔينظر روح المعاني  -ٖٙ
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 .  ٜٕٓ/ٔٔينظر روح المعاني  -ٗٙ
، البحػػػر المحػػػيط  ٕٗٔ/٘، مجمػػػع البيػػػاف  ٖٛٔ/  ٔ، المحتسػػػب  ٖٓ٘/ٕينظػػػر معػػػاني القػػػراف لالخفػػػش   -٘ٙ

 . ٛٚ/ٗ، الدر المصوف ٕٕٓ/٘

 . ٛٚ/ ٗالمصوف  ، الدر ٕٗٔ/٘، مجمع البياف  ٜٖٔ/ٔينظر المحتسب  -ٙٙ
 . ٜٖٔ/ٔالمحتسب  -ٚٙ

 بلغ منيا المجيود .  -، و تنوء بو : تنيض بو  م قلة ، وادىا : ٖٙديوانو :  -ٛٙ

و ىي قراءة ابف عباس ، و ابف يعمر ، و ابف أبي إسحاؽ ، و مجاىد . ينظػر المختصػر فػي شػواذ القػراءات  -ٜٙ
أيضػػًا ينظػػر   ي بػػف الحسػػيف، و نسػػبت إلػػى علػػ ٛٚ/ٗ، الػػدر المصػػوف  ٕٕٓ/٘، البحػػر المحػػيط  ٜٙ٘

 .   ٕٖٔ/٘مجمع البياف 

  ٜٓٙ/ٕ، و ينظر التبياف في إعراب القراف  ٛٚ/ٗالدر المصوف  -ٓٚ

 . ٕٕٓ/٘، البحر المصوف  ٜٖٚ/ٖينظر الرشاؼ  -ٔٚ

 . ٙ٘ٙ/ٔإعراب القراءات الشواذ  -ٕٚ

 . ٚٚينظر المختصر في شواذ القراءات :  -ٖٚ

 . ٛ,ٚ/  ٜٜالزلزلة  -ٗٚ

،  ٙ٘٘/ٙ، الػدر المصػوف  ٕٓ٘/ٛ، البحػر المحػيط ،  ٔٗ٘/٘ٔالػوجيز  ، المحػرر ٜٔٚ/ٗينظر الرشػاؼ  -٘ٚ
. 

 .   ٖٓٔ/ ٕٓللقرطبي  -ينظر الجامع  -ٙٚ

، الػػدر  ٕٓ٘/ٛ، البحػػر المحػػيط  ٔٗ٘/٘ٔ، المحػػرر الػػوجيز  ٚٚينظػػر : المختصػػر فػػي شػػواذ القػػراءات : -ٚٚ
 . ٙ٘٘/ٙالمصوف 

 . ٘٘ٙ/ٙ، الدر المصوف  ٖٓٔ/ٕٓ، الجامع للقرطبي  ٔٙ/ٕ، مفاتي  ال يب  ٜٔٚ/ٗينظر الرشاؼ  -ٛٚ

  ٕٓ٘/ٛ، البحر المحيط  ٖٓٔ/ٕٓ، الجامع للقرطبي  ٔٗ٘/٘ٔينظر المحرر الوجيز  -ٜٚ

، ٚٙٔ-ٙٙٔالبف خالويػو :  -، إعراب  ال يف صورة مف القراف الرريـ  ٕٙٚ/٘ينظر إعراب القراف للنحاس  -ٓٛ
 .  ٖ٘ٛ/ٕومشرؿ إعراب القراف : 

، مجمػػع البيػػاف  ٔٙ/ٕٖ: للػػرازي-، مفػػاتي  ال يػػب  ٔٗ٘/٘ٔ، المحػػرر الػػوجيز  ٜٔٚ/ٗينظػػر : الرشػػاؼ  -ٔٛ
 . ٙ٘٘/ٙ، الدر المصوف  ٕ٘٘/ٓٔ

 . ٕٓ٘/ٛ، البحر المحيط  ٖٓٔ/ٕٓ، الجامع للقرطبي  ٔٗ٘/٘ٔينظر : المحرر الوجيز  -ٕٛ

  ٕ٘٘/  ٓٔ، و ينظر : مجمع البياف  ٖٔٔ/ٕالنحوي   البي علي  -الحجة في علؿ القراءات السبع  -ٖٛ
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 .   ٖٓاؿ عمراف   -ٗٛ

  ٖٓٔ/ٕٓينظر : الجامع للقرطبي : -٘ٛ

 . ٔٗ٘/٘ٔينظر : المحرر الوجيز  -ٙٛ

 . ٕٕٙ/٘ينظر : البحر المحيط  -ٚٛ

 .   ٕٗىود  -ٛٛ

، مفػػػاتي  ال يػػػب  ٕٓٚ/ٕ، الرشػػػاؼ   ٕٕٖ/ٔ،. المحتسػػػب  ٓٙينظػػػر : المختصػػػر فػػػي شػػػواذ القػػػراءات :  -ٜٛ
 . ٕٕٙ/٘، البحر المحيط  ٖٛ/ٜ، الجامع للقرطبي  ٖٕٔ/ٚٔ

 .  ٜٜٙعراب القراف ينظر : التبياف في إ -ٜٓ

، البحػػػر  ٕٙٙ/ٔ، إعػػػراب القػػػراءات بشػػػوا  ٕٕٖ/ٔ، المحتسػػػب  ٕٗٛ/ٕينظػػػر : إعػػػراب القػػػراف للنحػػػاس  -ٜٔ
 .   ٕٕٙ/٘المحيط 

 . ٕٕٖ/ٔ، و ينظر المحتسب  ٜٜٙ/ٕالتبياف في إعراب القراف  -ٕٜ

 . ٕٕٙ/٘، البحر المحيط  ٖٓٓ/ٚينظر : المحرر الوجيز  -ٖٜ

   ٖٓٓ/ٚ، المحرر الوجيز  ٕٕٖ/ٔب مف شواىد ابف جني في المحتس لـ نقؼ على قائؿ ىذا البيت ، و ىو -ٜٗ

 . ٕٕٙ/٘، البحر المحيط  ٖٛ/ٜ، الجامع للقرطبي  ٕٗٛ/ٕينظر : إعراب القراف للنحاس  -ٜ٘

 ، و لـ نجد في رتاب سيبويو ما ذرر النحاس . ٕٗٛ/ٕإعراب القراف للنحاس  -ٜٙ

 . ٕٙٔ/٘، و ينظر مجمع البياف  ٕٕٖ/ٔالمحتسب  -ٜٚ

، ٕٓٚ/ٕ، الرشػاؼ  ٓٙاذ القػراءات : اءة : علي بف أبي طالب ، و عروة ا ينظر المختصر في شػو و ىي قر  -ٜٛ
     ٕٕٙ/٘و البحر المحيط  ٚٗ/ٜالجامع للقرطبي 

 . ٜٜٙ/ٕالتبياف في إعراب القراف  -ٜٜ

  ٕٕٙ/٘ينظر : البحر المحيط  -ٓٓٔ

 . ٗ/ٕٔيوسؼ  -ٔٓٔ

ألبػي  –، و حجػة القػراءات السػبع  ٖ/ٕ مرػي القيسػي –ينظر : الرشؼ عف وجػود القػراءات السػبع و علليػا  -ٕٓٔ
 . ٕٔٔ/ٕالبف الجزري  –، النشر في القراءات العشر  ٖٖ٘زرعة : 

 .   ٜٕٚ/٘، و البحر المحيط  ٔٛٙ – ٓٛٙ/ٔينظر : إعراب القراءات الشواذ  -ٖٓٔ

 . ٜٖ/ٜ، وروح المعاني  ٖٙٚ/ٗ، و الدر المصوف  ٗٔ/ٙينظر : البحر المحيط  -ٗٓٔ

 . ٕٔ/ٚٔاإسراء  -٘ٓٔ
 .   ٖٙٚ/ٗ، الدر المصوف  ٗٔ/ٙ، البحر المحيط  ٚ٘ختصر في شواذ القراءات : ينظر : الم -ٙٓٔ
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 . ٗٔ/ٙينظر : البحر المحيط  -ٚٓٔ
 .   ٖٕٛ/ٕينظر : التبياف في اعراب القراف  -ٛٓٔ

 . ٖٙٚ/ٗ، و الدر المصوف  ٗٔ/ٙينظر : البحر المحيط  -ٜٓٔ

، روح المعػػاني  ٖٙٚ/ٗ، الػػدر المصػػوف  ٗٔ/ٙ، البحػػر المحػػيط  ٖٕٛ/ٕينظػػر : البيػػاف فػػي اعػػراب القػػراف  -ٓٔٔ
ٙ/ٖٜ  

 .   ٛٚٚ/ٔينظر اعراب القراءات  -ٔٔٔ

 .   ٖٙٚ/ٗ، الدر المصوف  ٗٔ/ٙينظر: البحر المحيط  -ٕٔٔ

 .   ٕٕٛ/ٗينظر : البحر المحيط  -ٖٔٔ
  ٕٙاالعراؼ :  -ٗٔٔ

   . ٕٙٗ/ٔ، و المحتسب ٖٗينظر : المختصر في شواذ القراءات :  -٘ٔٔ
،  ٕٛ/ٗ، البحػػػر المحػػػيط  ٗٛٔ/ٚبػػػي ، الجػػػامع للقرط ٔ٘/ٗٔ، مفػػػاتي  ال يػػػب  ٗٚ/ٕينظػػػر : الرشػػػاؼ  -ٙٔٔ

 . ٕٖ/ٕ، الفتوحات االىلية  ٙٗٔاتحاؼ الفضالء : 
، الجػػامع للقرطبػػي  ٔ٘/ٗٔ، مفػػاتي  ال يػػب  ٕٙٗ/ٔ، المحتسػػب  ٕٓٔ/ٕينظػػر:  اعػػراب القػػراف للنحػػاس  -ٚٔٔ

 .   ٕٖ/ٕ، الفتوحات االىلية  ٜٚٔ/ٕ، فت  القدير  ٕٕٛ/ٗ، البحر المحيط  ٗٛٔ/ٚ

  ٗٛٔ/ٚ، الجامع للقرطبي  ٛٚٔ/ٔات السبع و علليا ينظر : اعراب القراء -ٛٔٔ

  ٕٙ٘/ٔينظر الصحاح ا رياش   ، التبياف في اعراب القراف  -ٜٔٔ

 . ٕٕٛ/ٗينظر : البحر المحيط  -ٕٓٔ
 . ٕٙٗ/ٔالمحتسب  -ٕٔٔ

، اعراب القراف للنحاس :   ، التبيػاف فػي اعػراب  ٕٙٗ/ٔ، المحتسب    ٖ٘ٚ/ٔينظر : معاني القراف للفراء  -ٕٕٔ
 .   ٕٕٛ/ٗ، البحر المحيط  ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٔاعراب القنوات الشواذ ،  ٕٙ٘/ٔالقراف 

 . ٖٕٔالبي عبيدة :  –، و مجاز القراف  ٜٕٚ/ٔ، و بنظر معاني القراف لالخفش  ٕٕٛ/ٗالبحر المحيط  -ٖٕٔ
 الصحاح ريش ، و ينظر تيذيب الل ة ريش .  -ٕٗٔ

 . ٖٓٔ/ٛ، روح المعاني  ٖٗٔ، إتحاؼ الفضالء  ٜٚ/ٕ، الرشاؼ  ٕٙٗ/ٔينظر : المحتسب  -ٕ٘ٔ

 قاموس المحيط ريش  -ٕٙٔ

و إعػػراب القػػراءات  ٜٚٔ- ٛٚٔ/ٔو ينظػػر إعػػراب القػػراءات السػػبع و علليػػا  ٖ٘ٚ/ٔمعػػاني القػػراف للفػػراء  -ٕٚٔ
 . ٖٗ٘ – ٖٖ٘/ٔالشواذ للعربري 

 ، لساف العرب "ريش"  ٖٕٛ/ٗينظر البحر المحيط  -ٕٛٔ
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 . ٕٖٙ/ٕمعاني القراف و إعرابو للزجاج  -ينظر :   -ٜٕٔ

 . ٕٙٗ/ٔالمحتسب  -ٖٓٔ
 . ٖٓٔ/ٛروح المعاني  ينظر : -ٖٔٔ

،  ٓٓ٘/ٙ، مجمػػع البيػػاف  ٙ/ٖ، الرشػػاؼ  ٖٚ/ٕ، المحتسػػب  ٖٛينظػػر المختصػػر فػػي شػػواذ القػػراءات :  -ٕٖٔ
 ؛ ٕٕٖ – ٕٖٔ/ٖ، فت  القدير  ٗٚٔ/ٙ، البحر المحيط  ٚٔ/ٛٔالجامع للقرطبي  ٓٛٔ/ٕٔمفاتي  ال يب 

 .٘: مريـ  -ٖٖٔ

، إعراب القػراءات السػبع  ٖٚ/ٕ، المحتسب  ٘/ٖاس ، إعراب القراف للنح ٔٙٔ/ٕينظر معاني القراف للفراء  -ٖٗٔ
،  ٚٚ/ٛٔ، الجػػامع للقرطبػػي  ٓٓ٘/ٙمجمػػع البيػػاف  ٖٛ، المختصػػر فػػي الشػػواذ القػػراءات :  ٜ/ٕوعلليػػا 

 ،   ٗٚ/ٙالبحر المحيط 

،  ٗٚٔ/ٙالبحػػر المحػػيط  ٚٚ/ٛٔ، الجػػامع للقرطبػػي  ٙ/ٖ، الرشػػاؼ  ٔٙٔ/ٕٛينظػػر معػػاني القػػراف للفػػراء  -ٖ٘ٔ
 .   ٜٔٗ/ٗالدر المصوف 

 .   ٙٙٛ/ٕالتبياف في إعراب القراف  -ٖٙٔ
 ينظر لساف العرب ا خوؼ   .  -ٖٚٔ

 ؛ ٗٚٔ/ ٙ، البحر المحيط  ٔٛٔ/ ٕٔ، و ينظر : مفاتي  ال يب   ٜٔٗ/ٗالدر المصوف  -ٖٛٔ

، الػدر  ٚٚ/ ٛٔ، الجػامع للقرطبػي  ٓٗ/ٕ، إعراب القػراءات الشػواذ  ٙٙٛ/ٕينظر التبياف في إعراب القراف  -ٜٖٔ
 .   ٔٙ/ ٙٔ، روح المعاني  ٕٕ/ٖالقدير  ، فت  ٜٔٗ/ٗالمصوف 

 .   ٗٚٔ/ ٙالبحر المحيط  -ٓٗٔ

 . ٚٚ/ ٛٔينظر لساف العرب ا خفت   ، و الجامع للقرطبي  -ٔٗٔ

 . ٕٕٖ/ ٖينظر فت  القدير  -ٕٗٔ

 . ٗٚٔ/ٙ، البحر المحيط  ٜٔٗ/ٗ، الدر المصوف  ٔٛٔ/ٕٔ، مفاتي  ال يب  ٙ/ٖينظر الرشاؼ  -ٖٗٔ

 . ٔٚٔ/ ٙ، و ينظر البحر المحيط  ٙ/ٖالرشاؼ  -ٗٗٔ

   ٙ/ٖو الرشاؼ  ٜ/ٕ، و ينظر اعراب القراءات السبع  :  ٗٚٔ/ ٙالبحر المحيط  -٘ٗٔ

 . ٕٕٖ/ٖ، فت  القدير  ٚٚ/ٛٔ، و الجامع للقرطبي  ٙ-٘/ٖينظر اعراب القرآف للنحاس  -ٙٗٔ
 . ٙ/ٖاعراب القرآف للنحاس   -ٚٗٔ

 .  ٔٓ٘/ ٙ، و ينظر مجمع البياف  ٖٚ/ٕالمحتسب  -ٛٗٔ

 . ٜٙٔ/ٗ، فت  القدير  ٖٖٙ/ٚ، البحر المحيط   ٜٔ/ٗ، زاد المسير  ٕٕٔ/ ٕالمحتسب   -ٜٗٔ

   ٖٛيس  : -ٓ٘ٔ
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 . ٕٙٔينظر المختصر في شواذ القراءات :  -ٔ٘ٔ

، الجػػامع للقرطبػػي  ٜٔ/ٗ، زاد المسػػير  ٜٕٛ/ٕٔ، المحػػرر الػػوجيز  ٕٕٖ/ٖ، الرشػػاؼ  ٕٕٔ/ٕالمحتسػػب  -ٕ٘ٔ
 .   ٜٖٙ/ٗ، فت  القدير  ٖٖٙ/ٚ، البحر المحيط  ٘ٛٗ/٘، الدر المصوف   ٓٔ/٘ٔ

 . ٘ٔ/ٖٕ، روح المعاني  ٘ٛٗ/٘، الدر المصوف  ٖٖٙ/ٚحر المحيط  ينظر الب -ٖ٘ٔ

 . ٛٔ/ٖينظر شرح ابف عقيؿ  -ٗ٘ٔ

 . ٕ/ٖٔالرعد  -٘٘ٔ

لفاضػػؿ السػػامرائي  -و معػػاني النحػػو  ٔٔ/ٕللشػػيخ خالػػد االزىػػري  -ينظػػر شػػرح التصػػري  علػػى التوضػػي   -ٙ٘ٔ
ٖ/ٕٙ - ٖٙ . 

 .   ٖٙ-ٕٙ/ ٖ ، معاني النحو ٔٔ/ٕ، و شرح التصري   ٘ٛٗ/ ٘ينظر : الدر المصوف  -ٚ٘ٔ

، فػت  القػدير  ٖٖٙ/ ٚ، البحػر المحػيط  ٘ٛٗ/ ٘، الػدر المصػوف   ٖٖٙ/ٕينظر اعػراب القػراءات الشػواذ   -ٛ٘ٔ
 .   ٘ٔ/ ٖٕ، روح المعاني  ٜٖٙ/ٗ

 .   ٘ٔ/ٕٖ، وروح المعاني  ٖٖٙ/ ٚينظر البحر المحيط  -ٜ٘ٔ
 . ٕٓ/٘ٔالجامع للقرطبي  -ٓٙٔ

 . ٕٕٔ/ٕالمحتسب  -ٔٙٔ

   ٕٓ/٘ٔالجامع للقرطبي  -ٕٙٔ

، البحػػر  ٘ٛٗ/ ٘، الػػدر المصػػوف  ٖٗٙ/ٕبػػف ابػػي عبلػػة ، ينظػػر اعػػراب القػػراءات الشػػواذ و ىػػي قػػراءة ا -ٖٙٔ
 ؛  ٜٖٙ/ٗ، الفت  القدير  ٖٖٙ/ ٚالمحيط 

 ؛  ٜٖٙ/ٗ، فت  القدير  ٖٖٙ/ٚ، البحر المحيط  ٘ٛٗ/٘، الدر المصوف  ٕٕٖ/ٖينظر الرشاؼ  -ٗٙٔ

 .   ٖٗٙ/ٖينظر اعراب القراءات الشواذ  -٘ٙٔ

 . ٖٚٚ/ٕمعاني القراف للفراء :  -ٙٙٔ

، روح  ٕٓ٘/ٗ، البحػػػػر المحػػػػيط  ٙٔ٘/ٗ، مجمػػػع البيػػػػاف  ٕٕٓ/ٙ، المحػػػػرر الػػػػوجيز ٕٕٚ/ٔالمحتسػػػب  -ٚٙٔ
 .   ٓٙٔ/ٜالمعاني 

 . ٔاالنفاؿ : -ٛٙٔ

، مفػػػاتي  ال يػػػب  ٕٕٓ/ٙ، ينظػػػر المحػػػرر الػػػوجيز  ٔٗٔ/ٕ، الرشػػػاؼ  ٛٗالمختصػػػر فػػػي شػػػواذ القػػػراءات  -ٜٙٔ
ٔ٘/ٔٛ  

 ٙ٘/ٗ، البحػر المحػيط  ٕٕٓ/ٕ، المحرر الوجيز  ٕٕٚ/ٔ، المحتسب  ٘ٚٔ/ٕينظر اعراب القراف للنحاس  -ٓٚٔ
 . ٕٕ٘/ٕ، المفتوحات االليية  ٓٙٔ/ٜروح المعاني 
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 . ٕٙ٘/ ٗالبحر المحيط  -ٔٚٔ

 . ٕٙ٘/ٗينظر البحر المحيط  -ٕٚٔ

 . ٛٔٔ/٘ٔ، و ينظر مفاتي  ال يب  ٖٛٔ/ ٖزاد المسير  -ٖٚٔ

  ٕٙ٘/ٗلبحر المحيط ، ا ٘ٛ٘ - ٗٛ٘/ ٔ، اعراب القراءات الشواذ  ٘ٚٔ/ٕينظر اعراب القرآف للنحاس  -ٗٚٔ

 .   ٗٛ٘/ٗو ينظر مجمع البياف   ٕٕٚ/ ٔتسب حالم -٘ٚٔ

 .   ٛٔٔ/٘ٔ، و ينظر مفاتي  ال يب  ٕٕٓ/ ٙالمحرر  الوجيز   -ٙٚٔ

 . ٕٙ٘/ٗ، البحر المحيط  ٗٛ٘/ٔو اعراب القراءات الشواذ  ٘ٚٔ/ٕينظر اعراب القراف للنحاس  -ٚٚٔ

 .   ٓٙٔ/ٜالمعاني ، روح  ٕٙ٘/ٗ، البحر المحيط  ٖٔٛ/ٖزاد المسير  -ينظر : -ٛٚٔ

  ٓٙٔ/ٜ، روح المعاني  ٕٙ٘/ٗ، البحر المحيط   ٛٔٔ/٘ٔ، مفاتي  ال يب  ٕٕٓ/ٙينظر المحرر الوجيز  -ٜٚٔ

  ٓٙٔ/ٜ، و ينظر روح المعاني  ٕٙ٘/ٗالبحر المحيط  -ٓٛٔ

 .   ٓٙٔ/ٜروح المعاني  -ٔٛٔ

روح  ٖٚٙ/ٗ، الفػت  القػدير  ٕٖٖ/ٛ، البحػر المحػيط  ٕٕ/٘ٔ، الجػامع القرطبػي  ٕٛٓ/ٕينظر المحتسب  -ٕٛٔ
 . ٕ/ٖٕالمعاني 

 .    ٖٓيس : -ٖٛٔ

 . ٕٕٗ، إتحاؼ الفضالء  ٕ٘ٔالمختصر في شواذ القراءات :  -ٗٛٔ

،  ٖٚٙ/ ٗ، فػػت  القػػػدير  ٕٖٖ/ٛ، البحػػر المحػػػيط  ٕٕ/٘ٔ، الجػػامع للقرطبػػػي  ٕٛٓ/ٕينظػػر المحتسػػػب  -٘ٛٔ
 . ٖ/ٖٕروح المعاني 

 .   ٗ- ٖ/ٖٕ، وينظر روح المعني  ٔٛٓٔ/ٕالتبياف في إعراب القراف  -ٙٛٔ

 ، و ينظر الجامع للقرطبي .  ٜٖٔ/ٖالقراف للنحاس  إعراب -ٚٛٔ

 . ٜٖٔ/ ٖ، و ينظر إعراب القراف للنحاس  ٖ٘ٚ/ ٕمعاني القراف للفراء  -ٛٛٔ

عرابػػو للزجػػاج  ٖ٘ٚ/ٕينظػػر معػػاني القػػراف للفػػراء  -ٜٛٔ ، التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػراف  ٕٗٛ/ٗ، معػػاني القػػراف وا 
    . ٕٖٖ/ٛ، البحر المحيط  ٕٕ/٘ٔ، الجامع للقرطبي  ٔٔ/ٕ

 .    ٗ/ٖٕ، روح المعاني  ٔٛٓٔ/ٕينظر التبياف في إعراب القراف  -ٜٓٔ

عرابػػو للزجػػاج  ٖ٘ٚ/ٕمعػػاني القػػراف للفػػراء  -ٜٔٔ ، البحػػر  ٖٕ/٘ٔ، الجػػامع للقرطبػػي ٕ٘ٛ/ٗ، معػػاني القػػراف وا 
 .   ٖٚٙ/ٗ، الفت  القدير  ٕٖٖ/ٛالمحيط  

 .   ٙٔ/ٗالرشاؼ  -ٕٜٔ
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، الجػامع  ٖٔٙ/ٕ، إعػراب القػراءات الشػواذ  ٔٛٓٔ/ ٕ، التبياف في إعراب القػراف  ٕٔٔ/ٕينظر المحتسب  -ٖٜٔ
 .   ٗ- ٖ/ ٖٕ، روح المعاني  ٕٖٖ/ٛ، البحر المحيط  ٖٕ/٘ٔللقرطبي 

 . ٕٔٔ/ٕالمحتسب  -ٜٗٔ

 . ٖٔٙ/ٕ، و ينظر إعراب القراءات للشواذ  ٕٔٔ/ٕالمصدر نفسو : -ٜ٘ٔ

 . ٛٓٔ/ٕ، و ينظر التبياف في إعراب القراف  ٖٔٙ/ٕإعراب القراءات الشواذ  -ٜٙٔ

 . ٖ٘ٚ/ٕي القراف للفراء ينظر معان -ٜٚٔ

 . ٗ/ٖٕروح المعاني  -ٜٛٔ

 .ٖٔٓ/٘ المحيط البحر،  ٜٖٖ/ٔ المحتسب -ٜٜٔ

ويقرأ بالعيف المرسورة َأْيًضا ورػذا بػال يف المعجمػة مفتوحػة ومرسػورة وقيػؿ ىمػا ل تػاف الفػت  والرسػر، إعػراب  -ٕٓٓ
  .ٕٖ٘/ٕ، وينظر: إعراب القرآف للنحاس: ٜٙٙ/ٔالقراءات الشواذ للعربري 

 . ٖٓ:  يوسؼ -ٕٔٓ
،  ٕٔ/ٖ القػػػدير فػػػت ،  ٖٔٓ/٘ المحػػػيط ، البحػػػر ٓٚٙٔ/ٜ للقرطبػػػي الجػػػامع، ٜٖٕ/ٔ المحتسػػػب ينظػػػر -ٕٕٓ

 .   ٘ٗٔ/ٕ الفضالء إتحاؼ
 . ٖٕٚ البالبة وأساس  ، ش ؼا اللساف ،  ش ؼا  الل ة تيذيب وينظر  ،ش ؼا الصحاح -ٖٕٓ
 . ٖٕٙ االصفياني للرابب – القراف بريب في المفردات ينظر -ٕٗٓ
 .   ٖٙٔ/ٕ الرشاؼ،  ٕٗ/ٕ للفراء القراف معاني وينظر. ،  ٜٖٖ/ٔ المحتسب -ٕ٘ٓ
 . ٜٕٗ/ ٔاالدب وخزانة،  ٖٛٓ/ٔ القراف ومجاز ٖ٘: ديوانو ينظر -ٕٙٓ

   .شعؼا العرب لساف،  ٖٕٚ:  البالبة أساس ينظر -ٕٚٓ
 ٓ، تيذيب الل ة اش ؼ  ٕٙٔ/ٔ، والزاىر ألبي برر االنباري: ٕٗ/ٕينظر: معاني القرآف للفراء: -ٕٛٓ
عرابو القراف معاني ينظر -ٜٕٓ  .  ٕٓٓ/ٕٔ للقرطبي الجامع،  ٘ٓٔ/ ٖ للزجاج وا 
 . ٜٚٙ-ٜٙٙ/ٔ الشواذ القراءات إعراب،  ٕٓٚ/ ٕ القراف إعراب في التبياف ينظر -ٕٓٔ
 .   ٕٗٙ الفضالء إتحاؼ، ٖٙٔ/ٕ الراشؼ وينظر،  ٜٖٖ/ٔ المحتسب -ٕٔٔ
 فػػي أ ير القطػػرافتػػأ ير عشػػقو فػػي قلبيػػا بتػػ شػػبو بػػالقطراف المطليػػة الناقػػة المينػػوءة،  ٕٙٔ:  ديوانػػو ينظػػر -ٕٕٔ

 طعـ القطراف في لحميا .  وجد نحرت إذا الناقة تلؾ اف ويقاؿ، الناقة
 .   ٕٖٙ القراف بريب في المفردات -ٖٕٔ
 .   ٕٔ/ٖ القدير فت  وينظر  ، شعؼا الصحاح -ٕٗٔ
 .   ٕٙٔ/ ٛٔ ال يب مفاتي  -ٕ٘ٔ
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 .   ٕٙٔ/ٛٔ: نفسو المصدر -ٕٙٔ
 . ٕٕٙ/ ٕٔروح المعاني  -ٕٚٔ
 . ٕٛ٘/ٗدر المصوف ، ال ٕٓٓ/ ٕٔينظر الجامع للقرطبي ،  -ٕٛٔ
 . ٕٓٓ/ ٕٔينظر الجامع للقرطبي  -ٜٕٔ
 . ٕٓٓ/ ٕٔالجامع للقرطبي  -ٕٕٓ
عرابو للزجاج  ٕٗ/ٕمعاني القراف للفراء -ٕٕٔ  . ٘ٓٔ/ٖ، ومعاني القراف وا 
 .   ٖٕٚأساس البالبة اش ؼ  -ٕٕٕ
 .   ٖٚ٘/ٔينظر المحتسب  -ٖٕٕ
 . ٖٔ :الرعد -ٕٕٗ
 .ٚٙينظر : المختصر في شواذ القراءات :  -ٕٕ٘
 .     ٙ٘ٔ/ ٖٔ، روح المعاني  ٖٜٖ/٘، البحر المحيط  ٖٓٙ/ ٕلرشاؼ، ا ٖٚ٘/ ٔينظر: المحتسب -ٕٕٙ
 .  ٙ٘ٔ/ ٖٔ، روح المعاني  ٖٜٖ/٘، البحر المحيط  ٖٖٔ/ٗ، زاد المسير  ٖٚ٘/ ٔينظر: المحتسب  -ٕٕٚ
ي  واتعلػوا  مرػاف ا تيئسػوا  انظػر مجػاز ناسػرونيي   مرافانوينسب إلػى جػابر بػف سػحيـ ، ويػرو  ا يسػرون -ٕٕٛ

، لسػػاف العػػزب اييػػئس  ، تػػاج العػػروس ايػػئس وزىػػدـ ، البحػػر  ٜٓ/  ٖٔر الطبػػري ،تفسػػي ٕٖٖ/ٔالقػػراف 
 . ٕٜٖ/٘المحيط 

 . ٖٓٙ/ٕ/ ٕمعاني القراف للفراء  -ٜٕٕ

 .   ٖٓٙ/ٕؼ شا، الر ٖٚ٘/ٔينظر: المحتسب  -ٖٕٓ

 .ٕٖٖ/ٔينظر :مجاز القراف  -ٖٕٔ

 .   ٖٚ٘/ٔينظر : المحتسب  -ٕٖٕ

 . ٖٓٙ/ٕؼ شاينظر : الر -ٖٖٕ

 . ٙ٘ٔ/ ٖٔالمعاني ، ينظر : روح  ٖٜٖ/٘البحر المحيط  -ٖٕٗ

 .   ٕٖٓ/ ٜ، الجامع للقرطبي  ٚٙينظر :المختصر في شواذ القراءات :  -ٖٕ٘
 . ٖٓٙ/ٕينظر :الرشاؼ  -ٖٕٙ

 . ٕٖٓ/ٜينظر الجامع للقرطبي  -ٖٕٚ

 . ٙ٘ٔ/ٖٔ، وروح المعاني  ٖٜٖ/٘ينظر : البحر المحيط  -ٖٕٛ

 . ٖٓٙ/ٕالرشاؼ  -ٜٖٕ

 .ٙ٘ٔ/ ٖٔينظر : روح المعاني  -ٕٓٗ



 

 لعلوم االسالميةمجلة كلية ا
 )عليهما السالم( ــ دراسة لغوية ــعلي بن الحسينقراءة 

 

                                                    444                                  

 م7172أيلول  72ـــ   هـ7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

 .   ٕٛٙ/  ٚ، البحر المحيط  ٖٓٛ/ٛف ، مجمع البيا ٛٛٔ/ٕينظر : المحتسب  -ٕٔٗ

 .    ٗٔسبا : -ٕٕٗ

،  ٖٓٛ/ٛ، مجمػع البيػاف  ٖٕٛ/ٖ، الرشػاؼ  ٛٛٔ/ٕ، المحتسػب  ٖٖٛ/ٖينظػر : إعػراب القػراف للنحػاس  -ٖٕٗ
 .   ٖٕٔ/ٕٕ، روح المعاني  ٕٛٙ/ٚ، البحر المحيط  ٜٚٔ/  ٗٔجامع للقرطبي 

 .   ٖٕٔ/ ٕٕوح المعاني ، ر  ٖٚٗ/ ٘، الدر المصوف  ٖٖٛ/ٖينظر : إعراب القراف للنحاس  -ٕٗٗ

 .   ٖٓٛ/ ٛ، مجمع البياف  ٖٕٛ/ ٖ، الرشاؼ ٛٛٔ/ ٕينظر : المحتسب  -ٕ٘ٗ

 .   ٖٕٔ/ٕٕ، وينظر روح المعاني  ٖٕٛ/ٖالرشاؼ  -ٕٙٗ

 .   ٖٓٛ/ ٛ، مجمع البياف ٛٛٔ/ ٕينظر : المحتسب  -ٕٚٗ

 .   ٖٕٛ/ٖينظر : إعراب القراف للنحاس  -ٕٛٗ

 .ٖٕٔ/ٕٕ، وروح المعاني  ٕٛٙ/ٚينظر البحر المحيط  -ٜٕٗ
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Abstract 
 Ali Ibn al-hussein (Known as Zain Al-Abdeen) is a famous 
scientist as he inherited the prophetic science and was ideal his 
worship , asceticism and modesty . He had fourteen types of 
readings ; some were syntactic and other were morphological 
and semantic . Most of these readings were odd as they were 
not from the seven or ten readings , beside they didn't deviate 
the quranic writing except in one reading (the men saw) in the 
aya (the Jinns saw) . Probably this reading was for planation . 
Also the reading of (do not they) in the aya (do not they despair) 
for they are two explanatory read in as . 
 

 


